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PÚBLICO ALVO  

 

Graduandos e pós-graduandos em Ciências Biológicas e áreas afins, do Brasil e exterior,  

cujo enfoque de suas atividades de pesquisa esteja relacionado ao estudo das aves;   

Profissionais de instituições de pesquisa e ONG’s que desenvolvem   

pesquisa relacionada à Ornitologia; Professores dos níveis Fundamental, Médio e Superior e 

membros de diversas  instituições, assim como a comunidade geral que tenham interesse em 

participar de debates a respeito da pesquisa com aves e do ensino da Ornitologia;  

Anilhadores, observadores de aves e ornitólogos amadores. 

    

 

OBJETIVOS DO EVENTO  

 

Promover a interação entre estudantes e profissionais de várias instituições  que atuam na 

área de Ornitologia; Apresentar e divulgar os trabalhos científicos dos discentes, docentes,   

pesquisadores e demais participantes; Discutir temas relacionados à Ornitologia, valorizando o 

contexto interdisciplinar; Discutir estratégias conservacionistas baseadas na 

interdisciplinaridade entre  a Ornitologia e as ciências correlatas; Contribuir para formação 

profissional do graduando e do pós-graduando cujo  interesse seja voltado à Ornitologia e 

promover a atualização de  profissionais de ensino e pesquisa desta área. Estimular o 

crescimento de pesquisas em ornitologia em Santa Catarina. 
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“Ornitologia. Passado, Presente e Futuro”.  

A Ornitologia brasileira chega a sua maturidade. Hoje vários de nossos 
pesquisadores  têm renome internacional e nossa produção científica vem crescendo a 
cada ano em  quantidade e qualidade. As inovações tecnológicas, tanto na área da 
metodologia quanto na divulgação de informações, tiveram grande impacto nas 
ciências, sendo que os estudiosos  de aves estão cada ver mais interligados. Um reflexo 
disso é a lista de discussão sobre  ornitologia brasileira, que reúne quase 500 filiados 
com grande volume diário de mensagens. Nesta etapa é aconselhável e desejoso que a 
ornitologia brasileira perceba o grande  caminho que trilhou. Por isso, olhar o passado 
deste ramo da ciência, como foram feitas as descobertas, como foi o desenvolvimento as 
grandes idéias dentro da ornitologia – isso  nos trás uma grande curiosidade e orgulho. 
Infelizmente, o conhecimento da história da  ornitologia é um privilégio de poucos, 
sendo que muitos dos heróis desta ciência  permanecem desconhecidos pelos 
ornitólogos. Pensando nisso, o Comitê Organizador do XII CBO resolveu rever o 
Passado da ornitologia no Brasil. Como o congresso se realiza  em uma cidade com 
colonização alemã, o papel dos alemães na ornitologia brasileira  será destacado através 
de palestras e mesas redondas sobre o tema. Serão rendidas  homenagens a grandes 
nomes da ornitologia: o Dr. Fernando Novaes, recentemente falecido, e grande 
evolucionista (e ornitólogo) Ernst Mayr, que completou 100  anos em julho deste ano. 

 O entendimento do passado faz com que nosso Presente seja refletido. Qual é o 
aminho  da ornitologia no Brasil? Claramente, hoje cada vez mais estudantes estão se 
interessando  pela ornitologia e seus anseios e necessidades se refletem em uma 
pergunta: como estudar  as aves? Nesse sentido, os congressistas terão contato com as 
várias metodologias de  estudo das aves, tais como a sistemática, a biogeografia, a 
ecologia, a genética, a  anatomia, o comportamento, entre outras.   

E o Futuro? Nossa preocupação maior é com os ecossistemas, dos quais 
dependem  nossos objetos de estudo: as aves. Diante da contínua perda da 
biodiversidade em nosso planeta, mais pronunciada nos países em desenvolvimento, a 
congregação dos  diferentes segmentos acadêmicos, políticos e sociais pode criar meios 
eficazes rumo à  contenção e reversão desse cenário de intensa degradação ambiental. 
Vários instrumentos  para monitorar as populações e comunidades de aves em diferentes 
ecossistemas estarão  sendo discutidos durante o evento, para que possamos tornar mais 
ágeis e eficientes ações visando a conservação da avifauna e seus ambientes – 
articularmente no que diz respeito à Floresta Atlântica e ecossistemas associados – 
inclusive marinhos.  
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21 DE NOVEMBRO (DOMINGO) 

 

• 08:00 – 18:00 hs  

Recepção, inscrições e entrega de material 

 

• 20:00 hs 

Abertura do XII Congresso Brasileiro de Ornitologia 

Local: Salão Heildelberg - Hotel Himmenblau 

 

 

• 21:30 hs 

Conferência de Abertura : “As aves na Zoologia” 

Palestrante: Dr. Edwin O. Willis – UNESP-Rio Claro 

 

Coquetel de recepção 
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22 DE NOVEMBRO (SEGUNDA-FEIRA) 
 

• 08:00 – 10:00 hs 

Recepção, inscrições e entrega de material 

 

• 10:30 – 12:30 hs 

Palestra 1: “Os poloneses e a ornitologia brasileira" 

 Palestrante: Fernando Costa Straube (Sociedade Fritz Müller) 

Palestra 2: “Um olhar molecular sobre estudos filogenéticos de psitacídeos neotropicais" 

 Palestrante: Dra. Cristina Yumi Myiaki (USP) 

Palestra 3: “Ecologia das comunidades de aves marinhas no litoral de Santa Catarina” 

 Palestrante: Dr. Joaquim Olinto Branco (UNIVALI) 

 

• 12:30 – 14:00 hs 

Exposição de pranchas e de fotografias 

 

• 13:30 – 15:30 hs 

Mini-cursos / montagem de painéis 

 

• 16:00 – 17:00 hs 

Palestra 4: “Estudos de longa duração com aves: um estudo de caso para o Cerrado " 

 Palestrante: Dr. Miguel Ângelo Marini (UnB) 

Palestra 5: “Padrões latitudinais em histórias de vida de aves: novas idéias do subtrópico” 

 Palestrante: Dr. James J. Roper (Universidade Tuiuti)  

Palestra 6: “Extinção de aves em fragmentos de Mata Atlântica" 

 Palestrante: Dr. Rômulo Ribon (UFOP) 

 

• 17:00 – 18:30 hs 

APRESENTAÇÕES DOS PAINÉIS 1 

 

• 21:00 hs 

NOITE ROCK – BANDA VLAD V 

LOCAL: ASTEL 
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23 DE NOVEMBRO (TERÇA-FEIRA) 
 

• 08:00 – 10:00 hs 

Mesa-Redonda 1: “O Método dos Pontos na Amostragem de Avifauna” 

Debatedores:  Dr. Luiz dos Anjos (UEL) 

   Dr. Romulo Ribon (UFOP) 

   Dr. Pedro Develey (BirdLife) 

   MsC. Gustavo Betini (USP-Piracicaba)  

Mesa-Redonda 2: “Estudos com Aves de Rapina” 

Debatedores:  Dr. Jorge Albuquerque (Associação Montanha Viva) 

   MsC. Marcos Antônio Azevedo (MAURIQUE) 

   Dr. José Carlos Motta-Junior (USP) 

   MsC. Leandro Baumgarten (UNICAMP/ SEMARH-GO) 

 

• 10:30 – 12:30 hs  

Palestra 7: "Revisões sistemáticas e suas influências sobre a nomenclatura de Aves do 

Neotrópico" 

 Palestrante: MsC. Marcos Raposo (Museu Nacional, RJ) 

Palestra 8: “Animais Ameaçados de Extinção no Rio Grande do Sul: Projeto Livro Vermelho"  

 Palestrante: Dra. Carla S. Fontana (PUCRS)  

Palestra 9: “O papel de Helmut Sick na ornitologia do Brasil” 

 Palestrantes: Dr. Luiz Pedreira Gonzaga (UFRJ) 

 Bióloga Lenir Alda do Rosário (FATMA) 

     

• 12:30 – 13:30 hs  

Exposição de pranchas e de fotografias  

 

• 13:30 – 15:30 hs 

Mini-cursos / montagem de painéis 

 

• 16:00 – 17:00 hs 

Palestra 10: “O legado de Fernando C. Novaes para a ornitologia brasileira e neotropical" 

 Palestrante: Dr. Alexandre L. P. Aleixo (MPEG) 

Palestra 11: “Ornitologia para crianças” 

 Palestrante: Dra. Martha Argel 
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Palestra 12: “Aves e eucaliptos no Brasil: uma revisão crítica” 

 Palestrante: MsC. Gustavo Sigrist Betini (USP-Piracicaba) 

 

• 17:00 – 18:30 hs 

APRESENTAÇÕES DOS PAINÉIS (II) 

 

• 19:00 hs 

Lançamento de 4 livros - Saguão do Bloco A (FURB) 

 

“Voando pelo Brasil” (Livro Infantil) 

Maria Martha Argel e ilustrações de Carlos Meira 

Cuca Fresca Edições (Florianópolis) 

 

“Guia das Aves da Grande São Paulo” 

Pedro F. Develey e Edson Endrigo 

Editora Aves e Fotos (São Paulo) 

 

“Um Outro Olhar da Via Expressa Sul” 

Lenir Alda do Rosário e ilustrações de Eduardo Parentoni Brettas 

Editora da Autora (Florianópolis) 

 

 

“Aves Marinhas do Brasil” 

Joaquim Olinto Branco (editor) 

Editora da UNIVALI (Itajaí) 

 

• 21:00  hs 

NOITE FORRÓ – BANDA FORRÓ NO PÉ 

LOCAL: ASTEL 
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24 DE NOVEMBRO (QUARTA-FEIRA) 
 

• 08:00 – 10:00 hs 

Mesa-Redonda 3: “Estudos de aves florestais em Santa Catarina” 

Debatedores:  Dr. Jorge A. Müller (FURB) 

   MsC. Andrei L. Roos (CEMAVE) 

   Biólogo Vitor Piacentini (CBRO/UFPR)  

   Acadêmico Carlos Borchardt Junior (FURB) 

Mesa-Redonda 4: “Aves marinhas: situação atual e perspectivas no Brasil“ 

Debatedores Dr. Joaquim Olinto Branco (UNIVALI)  

   Dr. Fábio Olmos (BirdLife) 

   MsC. Leandro Bugoni (FURG) 

   MsC. Márcio Amorim Efe (IBAMA/CEMAVE) 

   

Homenagem: “A Conversation with Ernst Mayr: Reflections on the Past, Present, and Future” 

 Palestrante: PhD David C. Morimoto (Lesley University, Cambridge/MA,  EUA) 

 

• 10:30 – 12:30 hs 

Palestra 13: “Dinâmica populacional de rapineiros e suas presas em áreas abertas de cerrado" 

 Palestrante: MsC. Leandro C. Baumgarten (UNICAMP/SEMARGH-GO) 

Palestra 14: "Estudo de ectoparasitos de aves" 

 Palestrante: Dra. Márcia Arzua (Museu de História Natural Capão da Imbuia) 

Palestra 15: “O Programa de IBAs (Áreas Importantes para a Conservação das Aves) da 

BirdLife no Brasil: primeiros resultados e novas perspectivas” 

 Palestrante: Dr. Pedro Develey (BirdLife) 

    

• 12:30 – 13:30 hs 

Exposição de pranchas e de fotografias  

 

• 13:30 – 15:30 hs 

Mini-cursos / montagem de painéis 

 

• 16:00 – 17:00 hs 

Palestra 16: “Aves Ameaçadas no Brasil: elaborando listas e definindo prioridades de ação” 

 Palestrante: Dr. Fábio Olmos (BirdLife) 
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Palestra 17: “Efeitos da fragmentação da Mata Atlântica sobre populações de aves” 

 Palestrante: Luiz dos Anjos (UEL – Londrina – PR) 

Palestra 18: “Ecologia e cosnervação de corujas brasileiras” 

 Palestrante: Dr. José Carlos Motta-Júnior (USP) 

 

• 17:00 – 18:30 hs 

APRESENTAÇÕES DOS PAINÉIS (III) 

 

• 21:00  hs 

 

MINI OKTOBERFEST 

LOCAL: CERVEJARIA BIERGARTEN 
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25 DE NOVEMBRO (QUINTA-FEIRA) 
 

• 08:00 – 10:00 hs 

Mesa-Redonda 5: “A Floresta de Araucária e seu estado de conservação” 

Debatedores:  Dr. Luiz dos Anjos (UEL) 

    Esp. Isaac Simão Neto (IBAMA/SC) 

   Biólogo Vitor Piacentini (CBRO/UFPR) 

Mesa-Redonda 6: “O Uso de Vocalizações como Caracteres Taxonômicos em Aves” 

Debatedores:  Dr. Marcos Raposo (Museu Nacional-RJ) 

   Dr. Alexandre Aleixo (MPEG) 

   Dr. Luiz Pedreira Gonzaga (UFRJ) 

Mesa-Redonda 7: “Interações aves-plantas” 

Debatedores:  Dr. Wesley R. Silva (UNICAMP) 

   Dra. Isabela Galardo Varassim (Univ. Tuiuti) 

   Dr. Caio Graco Machado (UEFS) 

 

• 10:30 – 12:30 hs 

Palestra 19:  "Situação das espécies de Cracidae no Brasil e as suas perspectivas de 

conservação" 

 Palestrante: Dr. Luís Fábio Silveira (USP) 

Palestra 20: "Aves de rapina e a lista oficial das espécies ameaçadas” 

 Palestrante: Dr. Jorge Albuquerque (Associação Montanha Viva) 

Palestra 21: "The effects of forest fragmentation and regional forest cover on the pairing and 

reproductive success of Ovenbirds (Seiurus aurocapillus) in a suburban habitat, 

Massachusetts, USA" 

 Palestrante: PhD David C. Morimoto (Lesley University, Cambridge/MA, EUA) 

    

• 12:30 – 13:30 hs 

Exposição de pranchas e de fotografias  

 

• 13:30 – 15:15 hs 

Mini-cursos / montagem de painéis 

 

• 15:30 – 17:00 hs 

ASSEMBLÉIA GERAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORNITOLOGIA 
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• 17:00 – 18:30 hs 

APRESENTAÇÕES DOS PAINÉIS (IV) 

 

• 21:00  hs 

JANTAR DE ADESÃO 

LOCAL: RESTAURANTE KREUSCH 
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26 DE NOVEMBRO (SEXTA-FEIRA) 

 

• 08:00 – 10:00 hs 

Mesa-Redonda 8 : "Efeitos da Fragmentação Florestal sobre Aves" 

Debatedores:  Dr. Luiz dos Anjos (UEL) 

   Dr. Romulo Ribon (UFOP) 

   Dr. Pedro Develey (BirdLife)   

   MsC. Rudi Ricardo Laps (FURB)   

Mesa-Redonda 9: “Guildas e seu uso na ecologia de aves” 

Debatedores:  Iury A. Acoordi (UFRS/SBO) 

   Gustavo S. Betini (USP-Piracicaba) 

   José Flávio Cândido Jr. (UNIOESTE) 

 

• 10:30 – 11:30 hs  

Palestra 22: “Diversificação histórica da avifauna amazônica e filogeografia” 

 Palestrante: Dr. Alexandre Aleixo (MPEG) 

Palestra 23: “Pesca associada entre aves e golfinhos” 

 Palestrante: Vitor Piacentini (CBRO/UFPR) 

Palestra 24: “Macroecologia e ecologia geográfica de Aves Neotropicais” 

 Palestrante: Dr. Carlos Eduado R de Sant´Ana (CEFET/UCG) 

 

 

ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL 

 

• 13:30 – 15:30 hs 

Mini-cursos 
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 MINISTRANTE TÍTULO PALESTRA PAG 

 Dr. Edwin O. Willis – UNESP-Rio Claro Conferência: “As aves na Zoologia” 18 

1 Fernando Costa Straube (Sociedade Fritz 

Müller) 

“Os poloneses e a ornitologia 

brasileira" 

19 

2 Dra. Cristina Yumi Myiaki (USP) “Um olhar molecular sobre estudos 

filogenéticos de psitacídeos 

neotropicais" 

20 

3 Dr. Joaquim Olinto Branco (UNIVALI) “Ecologia das comunidades de aves 

marinhas no litoral de Santa Catarina” 

21 

4 Dr. Miguel Ângelo Marini (UnB) “Estudos de longa duração com aves: 

um estudo de caso para o Cerrado" 

22 

5 Dr. James J. Roper (Universidade Tuiuti) “Padrões latitudinais em historias de 

vida de aves: novas idéias do 

subtrópico” 

23 

6 Dr. Rômulo Ribon (UFOP) “Extinção de aves em fragmentos de 

Mata Atlântica" 

24 

7 MsC. Marcos Raposo (Museu Nacional, 

RJ) 

"Revisões sistemáticas e suas 

influências sobre a nomenclatura de 

Aves do Neotrópico" 

26 

8 Dra. Carla S. Fontana (PUCRS) “Animais Ameaçados de Extinção no 

Rio Grande do Sul: Projeto Livro 

Vermelho" 

26 

9 Dr. Luiz Pedreira Gonzaga (UFRJ) 

Bióloga Lenir Alda do Rosário 

(FATMA) 

“O papel de Helmut Sick na 

ornitologia do Brasil” 

28 

10 Dr. Alexandre L. P. Aleixo (MPEG) “O legado de Fernando C. Novaes 

para a ornitologia brasileira e 

neotropical" 

29 
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11 Dr. Alexandre L. P. Aleixo (MPEG) “Ornitologia para crianças” 30 

12 MsC. Gustavo Sigrist Betini (USP-

Piracicaba) 

“Aves e eucaliptos no Brasil: uma 

revisão crítica” 

31 

13 Leandro C. Baumgarten 

(UNICAMP/SEMARGH-GO) 

“Dinâmica populacional de rapineiros 

e suas presas em áreas abertas de 

cerrado" 

32 

14 Dra. Márcia Arzua (Museu de História 

Natural Capão da Imbuia) 

"Estudo de ectoparasitos de aves" 33 

15 Dr. Pedro Develey (BirdLife) “O Programa de IBAs (Áreas 

Importantes para a Conservação das 

Aves) da BirdLife no Brasil: 

primeiros resultados e novas 

perspectivas” 

40 

16 Dr. Fábio Olmos (BirdLife) “Aves Ameaçadas no Brasil: 

elaborando listas e definindo 

prioridades de ação” 

42 

17 Luiz dos Anjos (UEL – Londrina – PR) “Efeitos da fragmentação da Mata 

Atlântica sobre populações de aves” 

43 

18 Dr. José Carlos Motta-Júnior (USP) “Ecologia e conservação de corujas 

brasileiras” 

44 

19 Dr. Luís Fábio Silveira (USP) "Situação das espécies de Cracidae no 

Brasil e as suas perspectivas de 

conservação" 

45 

20 Dr. Jorge Albuquerque (Associação 

Montanha Viva) 

"Aves de rapina e a lista oficial das 

espécies ameaçadas” 

46 

21 PhD David C. Morimoto (Lesley 

University, Cambridge/MA, EUA) 

 

"The effects of forest fragmentation 

and regional forest cover on the 

pairing and reproductive success of 

Ovenbirds (Seiurus aurocapillus) in a 

suburban habitat, Massachusetts, 

USA" 

47 
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22 Dr. Alexandre Aleixo (MPEG) “Diversificação histórica da avifauna 

amazônica e filogeografia” 

48 

23 Vitor Piacentini (CBRO/UFPR) “Características da pesca associada 

entre aves e golfinhos na Baia 

Norte de Santa Catarina, sul do 

Brasil” 

49 

24 Dr. Carlos Eduado R de Sant´Ana 

(CEFET/UCG) 

“Macroecologia e ecologia 

geográfica de Aves Neotropicais” 
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XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia 
21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 

 
 
 

Conferência de Abertura: “As aves na Zoologia” 

Palestrante: Dr. Edwin O. Willis – UNESP-Rio Claro 

Data: 21/11/2004 

Horário: 21:30 hs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

 

 
XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia 
21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 

 
 
 

Palestra 01: “Os poloneses e a ornitologia brasileira" 

Palestrante: Fernando Costa Straube (Sociedade Fritz Müller) 

Data: 22/11/2004 

Horário: 10:30 hs 
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XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia 
21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 

 
 
 

Palestra 02: “Um olhar molecular sobre estudos filogenéticos de psitacídeos 

neotropicais" 

Palestrante: Dra. Cristina Yumi Myiaki (USP) 

Data: 22/11/2004 

Horário: 10:30 hs 

 
 
 

Os dados de filogenia de um dos grupos mais fascinantes de aves neotropicais, os 

psitacídeos. Recentemente, a história evolutiva de muitos dos grupos de psitacídeos têm sido 

estudada com marcadores moleculares, mais especificamente, seqüências de DNA. Resultados 

bastante interessantes estão sendo gerados e têm sido comparados com dados morfológicos e 

biogeográficos. Muitos dos agrupamentos e observações levantados pela morfologia têm sido 

corroborados pela análise molecular, mas alguns grupos parecem não ser monofiléticos. Esses 

últimos exemplos são nosso maior desafio para futuros trabalhos para avaliarmos a razão desses 

conflitos. Estaremos apresentando uma revisão dos dados existentes e apresentando alguns 

inéditos para que possamos discutir os próximos passos. 
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XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia 
21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 

 
 
 

Palestra 03: “Ecologia das comunidades de aves marinhas no litoral de Santa Catarina” 

Palestrante: Dr. Joaquim Olinto Branco (UNIVALI) 

Data: 22/11/2004 

Horário: 10:30 hs 
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XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia 
21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 

 
 
 

Palestra 04: “Estudos de longa duração com aves: um estudo de caso para o Cerrado" 

Palestrante: Dr. Miguel Ângelo Marini (UnB) 

Data: 22/11/2004 

Horário: 16:00 hs 

 
 
 

Estudos sobre a ecologia e biologia de aves são conduzidos, em geral, em áreas pequenas 

durante um pequeno período de tempo. Deste modo, muitas informações coletadas deste modo 

possuem pequenos tamanhos amostrais e não mostram variações temporais ou espaciais comuns 

na natureza. Por outro lado, estudos de longa duração são os únicos que permitem a coleta de 

informações importantes para um completo entendimento da biologia das espécies, como 

longevidade, taxas de sobrevivência e flutuações temporais de diversas variáveis, como sucesso 

reprodutivo. Em 2002, foi iniciado um projeto com duração estimada de 10 anos com o objetivo 

de conhecer diversos parâmetros ecológicos e demográficos de aves da região e realizar estudos 

de viabilidade de populações de espécies endêmicas do cerrado e ameaçadas de extinção. Dentre 

os principais parâmetros que estão sendo coletados estão: taxa de sobrevivência, tamanho de 

território, densidade populacional, preferência de hábitat e sucesso reprodutivo. O estudo está 

sendo conduzido em uma área de 100 ha de cerrado em uma reserva de 10.500 ha, a 50 km de 

Brasília, DF. Esta área que possui diversas fitofisionomias, desde campos limpos até cerrado 

denso, foi demarcada e possui trilhas a cada 50 m, utilizadas para a realização das principais 

atividades de campo. Resultados de 2003 revelaram que o Tyrannidae endêmico Suiriri 

islerorum, possui territórios de 11 ha, ocupa principalmente cerrado ralo e possui baixo (10 %) 

sucesso reprodutivo. Esta espécie teve uma taxa de sobrevivência de 95% entre 2003 e 2004. 

Outro endêmico, Neothraupis fasciata, também possui baixo (27 %) sucesso reprodutivo, 

territórios pequenos (< 5 ha), mas usa tanto cerrado ralo como típico. Comparando os dados de 

reprodução das aves de 2003 e 2004 foi possível verificar que Elaenia chiriquensis atrasou o 

início da reprodução em 2004 e que Neothraupis fasciata diminuiu seu tamanho de ninhada de 3 

para 2 ovos, ambos resultados possivelmente relacionados com a seca prolongada de 2004. 

Estes são apenas exemplos de tipos de dados que estão sendo coletados no projeto. Em breve, 

iniciaremos análises de viabilidade populacional de duas espécies endêmicas.  
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Palestra 05: “Padrões latitudinais em historias de vida de aves: novas idéias do 

subtrópico” 

Palestrante: Dr. James J. Roper (Universidade Tuiuti) 

Data: 22/11/2004 

Horário: 16:00 hs 
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Palestra 06: “Extinção de aves em fragmentos de Mata Atlântica" 

Palestrante: Dr. Rômulo Ribon (UFOP) 

Data: 22/11/2004 

Horário: 16:00 hs 
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Palestra 07: "Revisões sistemáticas e suas influências sobre a nomenclatura de Aves do 

Neotrópico" 

Palestrante: MsC. Marcos Raposo (Museu Nacional, RJ) 

Data: 23/11/2004 

Horário: 10:30 hs 
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Palestra 08: “Animais Ameaçados de Extinção no Rio Grande do Sul: Projeto Livro 

Vermelho" 

Palestrante: Dra. Carla S. Fontana (PUCRS) 

Data: 23/11/2004 

Horário: 10:30 hs 

 
 

O conhecimento de quantas e quais são as espécies ameaçadas de extinção de uma região 

constitui uma condição fundamental para que estratégias de conservação sejam traçadas. 

Segundo a União Mundial para a Conservação da Natureza (IUCN) esse conhecimento se dá, 

entre outras maneiras, através da publicação de Listas e Livros Vermelhos. O projeto Livro 

Vermelho, do Museu de Ciências e Tecnologia-MCT-PUCRS, objetivou produzir a Lista e o 

Livro Vermelho da fauna ameaçada de extinção no Rio Grande do Sul, bem como organizar um 

banco de dados sobre as espécies sob algum tipo de risco de ameaça neste Estado. Esse projeto 

contou com a participação de mais de 40 pesquisadores de 18 Instituições de pesquisa e ensino 

(autores de capítulos) . Toda a informação compilada pelos pesquisadores participantes 

encontra-se armazenada no banco de dados que, além das fichas técnicas das espécies, possui 

informações sobre as localidades de ocorrência, os hábitats, os ecossistemas, as principais 

ameaças e as principais medidas para a conservação das espécies avaliadas. A Lista Vermelha 

foi homologada pelo Decreto Estadual 41672 de 11 de junho de 2002. A partir desta lei ficaram 

protegidas 261 espécies da fauna do Rio Grande do Sul (33 mamíferos, 128 aves, 17 répteis, 10 

anfíbios, 28 peixes, 18 insetos, 7 crustáceos, 17 moluscos e 3 esponjas). A obra final, o Livro 

Vermelho, informa em seus vários capítulos, peculiaridades das espécies ameaçadas de extinção 

e dos grupos aos quais pertencem quanto à distribuição, biologia, tendências populacionais, 

entre outras. Adicionalmente, indica os critérios utilizados no projeto, a importância de livros e 

listas regionais de espécies ameaçadas, quais as principais ameaças às espécies envolvidas e 

quais as principais medidas para a sua conservação. Os resultados demonstram que, em geral,  a 

fauna gaúcha requer atenção e cuidados pois a representatividade de espécies ameaçadas é 

grande em alguns grupos. As aves e os mamíferos, por exemplo, possuem, respectivamente, 

mais de 20% e 10% de suas espécies em alguma categoria de extinção. Pertencem a esses dois 
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grupos, igualmente, as espécies que deixaram de existir no Rio Grande do Sul, como os 

psitacídeos regionalmente extintos Anodorhynchus glaucus (arara-azul-pequena) e Primolius 

maracana (maracanã), ou que representam prováveis extinções como por exemplo, a Harpia 

harpyja (gavião-real), a Penelope superciliaris (jacupemba) e a ariranha (Pteronura 

brasiliensis). Figuram entre as principais causas de extinção das espécies a destruição e 

degradação do hábitat e a caça/pesca predatórias; porém, introdução de espécies exóticas, 

efeitos de barragens, queimadas  e atropelamentos, entre outras ameaças, também foram 

apontadas como fator de risco para algumas espécies. 

 

Carla Suertegaray Fontana, Glayson Ariel Bencke e Roberto Reis 
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Palestra 09: “O papel de Helmut Sick na ornitologia do Brasil” 

Palestrante:   Dr. Luiz Pedreira Gonzaga (UFRJ) 

Bióloga Lenir Alda do Rosário (FATMA) 

Data: 23/11/2004 

Horário: 10:30 hs 

 
 

 
Desde 1939 esta personalidade de tão elevado nível está sempre presente “entre os 

brasileiros silenciosos, que trabalham com competência pelo desenvolvimento Nacional, na área 

do conhecimento da Natureza” – Um Sábio Discreto, definido assim por Carlos Drumond de 

Andrade. Esta é para mim a imagem mais concreta para se referir à personalidade de Helmut 

Sick. Nascido em 10 de janeiro de 1910, natural de Leipzig, Alemanha, veio à falecer em 5 de 

março de 1991, no Rio de Janeiro, Brasil. Dos seus 81 anos de vida, Helmut Sick dedicou 52 

deles para o conhecimento da biodiversidade brasileira, dos quais 12 anos me foram brindados 

para trabalhar ao seu lado no conhecimento das aves de Santa Catarina. Desde o ano de 1978 até 

1990, foram realizadas diversas excursões pelo território catarinense, além de muitas 

orientações dadas no escritório e através de cartas e por telefone. Os resultados de nossos 

esforços foram concretizados  na elaboração de várias publicações. 

 

Um homem fascinado pelo mundo de seu ideal, o Dr. Sick não só foi um exemplo de 

lealdade na amizade que dedicava a todos, mas também a expressão do entusiasmo, da ética e 

generosidade intelectual, constatadas no transcorrer do aprendizado, de professor para aluno, e 

ainda, em mais de 200 trabalhos publicados nas mais diversas revistas científicas. 

 

Lenir Alda do Rosário 

FATMA  Caixa Postal 1254 

88010 – 001 Florianópolis – SC 
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Palestra 10: “O legado de Fernando C. Novaes para a ornitologia brasileira e 

neotropical" 

Palestrante: Dr. Alexandre L. P. Aleixo (MPEG) 

Data: 23/11/2004 

Horário: 16:00 hs 

 

O LEGADO DE FERNANDO C. NOVAES PARA A ORNITOLOGIA BRASILEIRA E NEOTROPICAL 
 
Alexandre Aleixo 
 
Setor de Ornitologia, Coordenação de Zoologia, Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, 
Pará. E-mail: aleixo@museu-goeldi.br 
 
No dia 24 de março de 2004 uma “era de ouro” da ornitologia brasileira se encerrou 
com a morte do ornitólogo Dr. Fernando da Costa Novaes ou "Doutor Novaes”, como 
era conhecido, vítima de um câncer de pulmão. Com quase 77 anos de idade, Novaes foi 
curador da coleção de aves do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) de 1955 até 
1997, quando se aposentou. Quando chegou a Belém em 1955, o Doutor Novaes 
encontrou uma coleção praticamente abandonada, sem cuidados intensivos desde 1921. 
Ao longo dos anos em que trabalhou no MPEG, Novaes reorganizou e expandiu a 
coleção de aves, transformando-a no que é hoje: um dos maiores e mais importantes 
acervos ornitológicos do mundo, com mais de 60.000 espécimes. Além de contribuir 
decisivamente para o fortalecimento da coleção de aves do MPEG, Fernando C. Novaes 
atraiu para Belém ornitólogos de todo o mundo todo, além de ter servido como um 
modelo na formação de jovens ornitólogos em Belém. A produção científica do Doutor 
Novaes foi vasta e consistiu em mais de 60 publicações, em Português e Inglês, sobre a 
taxonomia, biologia, biogeografia, ecologia e distribuição de aves, principalmente da 
região Amazônica. Como seus predecessores, o Doutor Novaes teve que continuar o 
duro trabalho de documentação básica da diversidade da avifauna Amazônica e, 
infelizmente, não teve tempo e mesmo informações que julgasse suficientes, para a 
produção de uma obra mais geral sobre a ornitologia Brasileira, como foi o caso de seus 
colegas e contemporâneos, Helmut Sick e Olivério Pinto. Nesta palestra será detalhada a 
contribuição singular do Doutor Novaes para a consolidação da ornitologia Brasileira e 
Neotropical como uma disciplina científica no período de 1955 até os dias atuais. 
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Palestra 11: “Ornitologia para crianças” 

Palestrante: Martha Argel de Oliveira 

Data: 23/11/2004 

Horário: 16:00 hs 

 
 
 

A ciência não é feita apenas para os cientistas, e cada vez mais cientistas se dão conta de 

que a informação deve ser levada ao grande público, e de que também faz parte de suas 

atribuições decodificar a informação que, dentro da comunidade acadêmica, costuma ser 

transmitida numa linguagem altamente cifrada.   

Isso é particularmente verdadeiro no que diz respeito à ornitologia, uma vez que existe 

um interesse enorme do público leigo por nossa avifauna. 

Não é tarefa fácil, porém, comunicar-nos com a população em geral, pois estamos tão 

acostumados ao uso do jargão científico que seu caráter hermético muitas vezes nos passa 

despercebido. Quando se trata de divulgação científica, em especial voltada para o público 

infantil, deve-se ter sempre em mente que o ornitólogo domina o conteúdo, mas não a forma. 

Assim, a elaboração de materiais voltados para o público jovem deve ser um trabalho em 

equipe, reunindo profissionais como pedagogos e educadores, que conhecem não apenas as 

peculiaridades da comunicação com esse público-alvo mas também as necessidades e carências 

dos docentes. Essa conhecimento é fundamental para garantir a eficiência dos processos de 

transmissão das informações e formação de atitudes positivas quanto à conservação do 

patrimônio natural. 
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Palestra 12: “Aves e eucaliptos no Brasil: uma revisão crítica” 

Palestrante: MsC. Gustavo Sigrist Betini (USP-Piracicaba) 

Data: 23/11/2004 

Horário: 16:00 hs 
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Palestra 13: “Dinâmica populacional de rapineiros e suas presas em áreas abertas de 

cerrado" 

Palestrante: Leandro C. Baumgarten1 (UNICAMP/SEMARGH-GO) 

Data: 24/11/2004 

Horário: 10:30 hs 

 
 

Ao longo de três anos a abundância de rapineiros e de suas presas foram acompanhadas 

no Parque Nacional das Emas a fim de descrever seus padrões de variação e suas interações. 

Durante o estudo nenhuma espécie apresentou variações significativas entre anos embora 

algumas populações demonstraram alterações sazonais bem marcadas. As presas apresentaram 

dinâmicas populacionais diferentes entre fisionomias e locais de captura dentro da reserva. 

Serão discutidas as relações entre os padrões e suas conseqüências para a ecologia das espécies. 

 
1 Pós-graduação em Ecologia UNICAMP;  

Gerente de Produção Sustentável SEMAHR-GO  

E-mail: lbaumgar@uol.com.br 
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Palestra 14: "Estudo de ectoparasitos de aves" 

Palestrante: Dra. Márcia Arzua1 (Museu de História Natural Capão da Imbuia) 

Data: 24/11/2004 

Horário: 10:30 hs 

 
 

Introdução 

As aves são dispersoras e hospedeiras mantenedoras de vários grupos de ectoparasitos, 

tais como ácaros (Acari: Analgoidea), carrapatos (Acari: Ixodidae), moscas (Insecta: 

Hippoboscidae) e piolhos (Insecta: Phthraptera). No Brasil, existem poucos estudos 

relacionados a estes grupos, principalmente de aves silvestres. Para que a ectoparasitofauna de 

aves seja conhecida, são necessários esforços entre ornitólogos e parasitólogos, com troca de 

informações e coleta de ectoparasitos.  

O termo ectoparasito pode ser definido como um organismo que vive ou se alimenta à 

custa de outro organismo, mas, não mata ou prejudica o seu hospedeiro (Whitaker Jr, 1988). Os 

parasitos podem ser divididos em dois grandes grupamentos: endo e ectoparasitos. Estes últimos 

podem ser encontrados na pele e seus anexos e ainda em cavidades que se comunicam com o 

meio exterior, como por exemplo o conduto auditivo externo dos mamíferos ou o folículo onde 

se implantam as penas. 

 

Ácaros 

No mundo existem aproximadamente 35.000 espécies e 2000 gêneros conhecidos de 

ácaros. A maioria é de ectoparasitos e somente um pequeno número, aproximadamente 500 

espécies, são endoparasitos, que vivem no trato respiratório, ouvido médio, passagem nasal, 

sacos aéreos ou em tecidos linfáticos de várias espécies de aves, mamíferos e répteis 

(Guimarães et al., 2001). O ciclo de vida dos ácaros compreende ovo, larva, ninfa (proto, deuto 

e tritoninfa) e adulto. Normalmente alimentam-se de sangue, linfa, restos celulares, células 

sebáceas, entre outros. Podem produzir irritações aos animais devido à dor das picadas. 

Geralmente a infestação de um hospedeiro para outro se dá através do contato físico. 
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São muitas as famílias que parasitam aves. A maioria delas tem preferência por 

determinadas regiões do corpo do hospedeiro, de modo a garantir ao grupo um nicho 

“ecológico”. Para tanto apresentam variações morfológicas, de acordo com a sua localização.  

Algumas famílias de ácaros plumícolas mantêm estreito relacionamento com as rêmiges 

e as retrizes. É comum encontrar compartilhando as mesmas penas, duas ou mais famílias de 

ácaros. De acordo com estudos de Roda & Farias (1999), realizado na região da Zona da Mata 

Norte de Pernambuco, foram coletados até cinco gêneros de ácaros, pertencentes a quatro 

famílias, na plumagem de Volatinia jacarina. As famílias mais comuns são Analgidae, 

Proctophyllodidae, Psoroptoididae e Trouessartidae. A maioria das publicações a respeito de 

ácaros plumícolas, faz inferência ao fenômeno da distribuição simétrica, ou seja, a ocupação de 

ambos os lados das asas por esses ácaros. Por diversas vezes tivemos a oportunidade de 

constatar tal evento.  

Ácaros como os da espécie Syringophilus bipectinatus preferem a exclusividade do 

cálamo das rêmiges primárias e secundárias principalmente  das domésticas como Gallus gallus. 

Todo o ciclo biológico é realizado dentro daquela estrutura, podendo dividir tal espaço com 

outras espécies igualmente calamícolas (Guimarães et al., 2001).  

Algumas espécies podem causar dermatite, vulgarmente conhecida como sarna, como nas 

infestações por espécies dos gêneros Knemidokoptes e Rivoltasia.  

Ácaros hematófagos, popularmente conhecidos como “piolhinho de galinha”, como a 

espécie Demanyssus gallinae, família Dermanyssidae, parasitam aves domésticas e silvestres. 

Em aviários, durante o dia, formam colônias nas frestas, fendas de madeiras, em acúmulo de 

sujeira como fezes, penas, teias de aranha e poeira. À noite saem dos esconderijos para 

alimentar-se. As aves infestadas podem apresentar anemia, diminuição de postura e chegar à 

morte se não forem controlados. Filhotes de pardais e pombos que utilizam ninhos abandonados 

em forros de residências podem ser infestados por estes ácaros e servir de fonte de 

contaminação para as aves comerciais. Segundo Gomes & Guimarães, 1988, devido ao uso 

indiscriminado de acaricidas, os ácaros de aviários criaram forte resistência aos produtos 

químicos e, atualmente, vêm sendo controlados apenas por controle biológico, utilizando-se o 

dermáptero Strongylopsalys mathuriini  

Outra espécie igualmente hematófaga, Ornithonyssus sylviarum, comum em aviários de 

Minas Gerais e São Paulo, foi encontrada recentemente por Serafini et al. (2003) em Coragyps 

atratus, no Parque Estadual Mata dos Godoy, Londrina, PR. O urubu, C. atratus, pode 

desempenhar importante papel na modificação da distribuição de populações de ectoparasitos 

em uma comunidade de aves, pois utiliza tanto o ambiente silvestre quanto o urbano e pode agir 

como vetor em ambas as direções. Este foi o primeiro registro desta espécie de ácaro em urubu. 
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Tal fato reflete a ausência de estudos sistemáticos referentes à parasitologia destas e de outras 

aves silvestres.  

 

Carrapatos 

Todos os carrapatos são ectoparasitos obrigatórios e necessitam do sangue de seus 

hospedeiros para completar o ciclo biológico. Este grupo constitui-se em um dos mais 

importantes entre os artrópodes hematófagos parasitos de animais domésticos e silvestres. É 

uma ordem relativamente pequena, com pouco mais de 850 espécies, distribuídas em três 

famílias, Argasidae e Ixodidae de ocorrência cosmopolita e Nuttalliellidae, restrita à Tanzânia e 

África do Sul. 

Carrapatos da família Argasidae (carrapatos moles) possuem o corpo com aspecto rugoso 

ou mamilado, apresentando escudo dorsal apenas no estágio larval. São abundantes em 

ambientes áridos e secos, sendo encontrados principalmente nos ninhos de seus hospedeiros. O 

ciclo biológico compreende: ovo, larva, vários instares ninfais e adultos. Nestes últimos o 

dimorfismo sexual é quase imperceptível. No Brasil, Argas miniatus, é o único representante 

desta família, que é encontrado em aves domésticas como galinhas, pombos domésticos e em 

algumas aves silvestres (Evans et al., 2000 e Guimarães et al., 2001). Este carrapato vive nas 

frestas de galinheiros e nos troncos das árvores. De hábitos noturnos, saem somente à noite para 

alimentar-se, voltando ao esconderijo logo após o repasto sangüíneo.  

A maioria dos carrapatos que ocorre nas aves silvestres pertence à família Ixodidae 

(carrapatos duros). Os ixodídeos realizam o ciclo biológico em três hospedeiros, havendo 

apenas uma alimentação para cada estádio, que pode levar uma ou mais semanas, com 

intervalos para ecdises e oviposição, realizados no solo. Normalmente o período de fixação no 

hospedeiro é curto quando comparado à fase não parasitária, ou seja, quando se encontram no 

solo, sob a vegetação, buracos, fendas ou até mesmo em ninhos. O ciclo compreende ovo, larva, 

ninfa e adulto. Quando em parasitismo, larvas e ninfas podem ser encontradas sobre pequenos 

mamíferos ou aves. Larvas possuem três pares de pernas, enquanto que ninfas e adultos são 

octópodes. O dimorfismo sexual dos adultos é bem acentuado. Machos possuem longo escudo 

dorsal, cujo comprimento alcança todo o corpo do carrapato. Nas fêmeas, o escudo dorsal ocupa 

apenas o terço anterior do corpo. Adultos, geralmente, são encontrados em mamíferos de maior 

porte.  

Atualmente, na região Sul do Brasil, esforços estão sendo feitos para se conhecer a fauna 

de carrapatos (Ixodofauna) carreada pelas aves na natureza. Estes estudos são muito 

importantes, uma vez que esclarecem onde e como algumas espécies de carrapatos realizam o 

ciclo evolutivo.  
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De acordo com Arzua & Barros-Battesti (1999), Rojas et al. (1999), Barros-Battesti & 

Knysak (1999), Arzua (2002), Barros-Battesti et al. (2003) e Arzua et al (2003), no Brasil os 

seguintes Ixodídeos foram assinalados parasitando várias ordens de aves: Ixodes fuscipes, I. 

auritulus, I. paranaensis, Amblyomma aureolatum, A. cajennense, A. calcaratum, A. dubitatum, 

A. longirostre A. pseudoconcolor e A. tigrinum.  

A espécie I. paranaensis recentemente descrita, foi coletada em Streptoprocne biscutata 

do Morro do Anhangava, município de Quatro Barras, Paraná, durante estudos realizados por 

Pichorim (1998). Destaca-se este feito, pelo fato de que após 50 anos de intervalo, uma nova 

espécie de carrapato foi descrita para o Brasil, em parceria com um Ornitólogo.  

 

Moscas da família Hippoboscidae 

Esta família é composta por aproximadamente 200 espécies, distribuídas em 21 gêneros, 

pertencentes a três subfamílias. Sua ocorrência é cosmopolita. São encontradas parasitando 

principalmente aves silvestres e alguns mamíferos. Estes insetos alimentam-se do sangue de 

seus hospedeiros. Possuem o corpo alargado e achatado dorsoventralmente, com fortes garras, 

que auxiliam no deslocamento entre as penas ou pêlos. Tendem a ser ectoparasitos permanentes 

ou a maior parte do tempo.   

 São poucas as informações a respeito da distribuição deste grupo e seus hospedeiros. 

Segundo Graciolli & Carvalho (2003), para o Brasil existem registros de 30 espécies de 

hopoboscídeos ectoparasitos de aves, distribuídas em 10 gêneros. Dentre algumas ordens de 

aves assinaladas como hospedeiras, estão os Falconiformes, Ciconiiformes, Columbiformes, 

Passeriformes, Pelecaniformes, Coraciiformes, Galliformes, Piciformes e Strigiformes.  Este 

estudo de hipoboscídeos foi possível devido principalmente à colaboração de vários ornitólogos 

que depositaram materiais em instituições científicas brasileiras como a Coleção Parasitológica 

do Museu de História Natural Capão da Imbuia (MHNCI) e a Coleção de Entomologia Padre 

Jesus Moure, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná (DZUP).  

 

Piolhos 

Os piolhos são insetos bem adaptados ao ectoparasitismo em aves e mamíferos. 

Mundialmente são conhecidas cerca de 3500 espécies. Este grupo vem sendo estudado no Brasil 

pela Dra. Yoshika Oniki, da UNESP, e colaboradores. Duas famílias de piolhos, Menoponidae, 

com os gêneros Menacanthus e Menopon e Philopteridae com os gêneros Lipeurus, Goniodes e 

Goniocotes, têm preferência pelas aves.  

Ao contrário dos ácaros, estes parasitos não permanecem estáticos em seus hospedeitos. 

Piolhos como os do gênero Menopon são facilmente localizados em penas de cobertura e os do 
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gênero Lipeurus nas asas, em galinhas. Podem ser encontrados em constante movimento, por 

entre as penas e sobre a pele das aves. A adaptação morfológica, como a compressão 

dorsoventral do corpo, facilita este movimento. Além disso, possuem o tarso modificado em 

garras para segurar-se às penas. Todo o ciclo biológico ocorre sobre o hospedeiro. Segundo 

Oniki & Willis (1991), ovos de piolhos da família Menoponidae são cimentados principalmente 

no mento, pescoço e topo da cabeça, de onde não podem ser facilmente retirados pelas aves, 

quando do ato de coçar ou durante o alisamento das penas. A alimentação destes insetos é 

composta principalmente de detritos da superfície corpórea das aves, tais como células mortas, 

pedaços de penas, fragmentos de piolhos mortos, entre outros. 

 Estes parasitos, considerados parasitos permanentes ou obrigatórios, são altamente 

dependentes do corpo do hospedeiro, de tal modo que as condições ambientais não afetam 

diretamente o seu desenvolvimento. Desta forma pode-se afirmar que existe um alto grau de 

especificidade parasitária para este grupo.  

 

Coleta de ectoparasitos: 

Não existem segredos para a retirada de parasitos de aves. Deve-se ter bom senso e 

responsabilidade. Dificilmente alguma ave vai a óbito quando da retirada dos ectoparasitos. 

Conhecendo um pouquinho de cada grupo, o trabalho torna-se fácil: 

 

Ácaros plumícolas: Retirada de ácaros visíveis, juntamente com as penas. Deve-se 

tomar o cuidado e anotar a região da ave em que foram retirados (asa, cloaca, corpo, cabeça, 

pescoço, etc.). Fixar e conservar em álcool a 70%. 

 

Ácaros calamícolas: Retirada de penas parasitadas (verificação de trabéculas rompidas), 

acondicionamento em envelopes plásticos. Encaminhamento ao laboratório para abertura dos 

cálamos e retirada dos ácaros. Transferir para álcool a 70%.  

 

Outros ácaros e piolhos: Recomenda-se o coletor de ectoparasitos proposto por Neves 

et al. (2000). Fixar e conservar em álcool a 70%. 

 

Carrapatos: Verificar cabeça, olhos e garganta. Retirar com pinça de ponta fina. 

Procurar “pinçar” o carrapato o mais próximo possível da “boca” dando uma torção sobre o 

próprio eixo. Caso esteja muito difícil a remoção, pingar uma gota de álcool e tentar novamente. 

Fixar e conservar em álcool a 70%. 
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Palestra 15: “O Programa de IBAs (Áreas Importantes para a Conservação das Aves) 

da BirdLife no Brasil: primeiros resultados e novas perspectivas” 

Palestrante: Dr. Pedro Develey (BirdLife) 

Data: 24/11/2004 

Horário: 10:30 hs 

 
 

Em 2001 teve início o programa geral de identificação de IBAs no Brasil como umas das 

principais estratégias de trabalho do Programa do Brasil da BirdLife International. Devido ao 

alto grau de ameaça da Mata Atlântica e suas aves, o programa iniciou o processo de 

identificação das IBAs ao longo dos 15 estados situados ao longo da costa brasileira, que juntos 

englobam a maior porção do bioma da Mata Atlântica. Visando maximizar a compatibilidade 

entre as iniciativas de conservação das IBAs e as políticas estaduais de proteção ambiental, o 

programa considerou todos os biomas representados nesses 15 estados, de maneira que áreas de 

cerrado, caatinga e pampas também foram contemplados nesse processo. Seguindo os critérios 

globais para identificação de IBAs e com base em uma compilação de todas as informações 

disponíveis, workshops e consultas a vários ornitólogos foram identificadas 161 áreas focais 

para a conservação das aves. Cento e quatro espécies globalmente ameaçadas (91 % de todas as 

espécies ameaçadas no Brasil) e 63 quase-ameaçadas ocorrem nas 161 IBAs propostas. Desse 

total de áreas, 46 (28%) estão protegidas por Unidades de Conservação, 43 (26%) estão 

parcialmente protegidas, 66 (41%) não tem nenhuma proteção oficial e 6 (5%) possuem status 

de proteção desconhecido. Todo esse trabalho de identificação das IBAs foi realizado em 

parceria com a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul pelos ornitólogos Glayson Bencke 

e Giovanni Maurício. Como plano de trabalho da BirdLife, foram priorizadas 16 IBAs, devido 

ao altíssimo grau de ameaça às espécies. Atualmente a BirdLife vem atuando em nove dessas 

área prioritárias. Alguns dos principais resultados alcançados num esforço conjunto da BirdLife 

e ONGs locais com o apoio de entidades governamentais foram: (1) obtenção de recursos e 

compra de terras para a criação de RPPNs na região da Serra das Lontras (BA) e Boa Nova 

(BA), (2) criação da Estação Ecológica de Murici (AL) (6.116 hectares), monitoramento da 

avifauna presente na ESEC e reflorestamento dos entornos, (3) trabalho com agricultores na 
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região da Serra das Lontras para a produção de cacau orgânico; (4) elaboração de inventários 

científicos e relatórios de viabilidade para estabelecimento de medidas práticas de conservação 

em Boa Nova (BA) e Pindobas (ES); (5) obtenção de recursos para expedições científicas em 

Valença (BA) e Santana/Jequitinhonha (MG). Outras áreas com iniciativas de conservação em 

andamento incluem Chapada do Araripe (CE), Serra do Urubu (PE) e os campos sulinos (RS) 

em conjunto com Paraguai, Uruguai e Argentina. Outro importante resultado do trabalho da 

BirdLife será a publicação do inventário contento a descrição detalhada das 161 IBAs, prevista 

para início de 2005. Mais a longo prazo, de acordo com o cronograma de trabalho, os programas 

de conservação nas 16 áreas prioritárias serão estabelecidos até 2010, quando também será 

iniciada atividades em outras áreas focais já determinadas e  o processo de identificação de 

novas IBAs em outros grandes biomas brasileiros.  

 
Pedro F. Develey & Jaqueline Goerck 

      BirdLife International –Programa do Brasil 
      Al. Grécia 297, 06474-010 Barueri –SP 

      e-mail: ibabrasil@uol.com.br  
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Palestra 16: “Aves Ameaçadas no Brasil: elaborando listas e definindo prioridades de 

ação” 

Palestrante: Dr. Fábio Olmos (BirdLife) 

Data: 24/11/2004 

Horário: 16:00 hs 
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Palestra 17: “Efeitos da fragmentação da Mata Atlântica sobre populações de aves” 

Palestrante: Luiz dos Anjos (UEL – Londrina – PR) 

Data: 24/11/2004 

Horário: 16:00 hs 

 
Luiz dos Anjos 
Departamento de Biologia Animal e Vegetal; Universidade Estadual de Londrina; Caixa 
Postal 6001. Londrina, Paraná, Brasil. CEP: 86051-970. E-mail: 
llanjos@sercomtel.com.br. 
 

A Mata Atlântica se estende pela costa brasileira de Pernambuco ao Rio 
Grande do Sul englobando vários tipos de formações florestais. Nas regiões sudeste e 
sul ocorrem, por exemplo, a floresta estacional semidecidual, a floresta ombrófila densa 
e a floresta ombrófila mista, esta última conhecida também como floresta de araucária. 
Utilizando a metodologia de amostragem por pontos de escuta, populações de aves em 
áreas amostrais de cerca de 24 ha nos três tipos de floresta acima foram avaliadas nos 
Estados do Paraná e de Santa Catarina. Maior riqueza total de espécies foi registrada na 
floresta ombrófila densa. Houve diferenças quanto à estrutura das comunidades. 
Adicionalmente a estas análises em áreas contínuas de floresta, também se avaliou os 
efeitos da fragmentação florestal sobre a estrutura de comunidades de aves no norte 
paranaense (floresta estacional semidecidual). Análise canônica discriminante revelou 
que as estruturas das comunidades foram levemente mais alteradas devido à menor 
conectividade do fragmento do que ao seu menor tamanho; χ2

16 = 26,38; P = 0,05 no 
caso da conectividade e χ2

16 = 25,59; P = 0,06 no caso do tamanho. Considerando o 
registro nos fragmentos, as espécies de aves puderam ser divididas em três níveis de 
sensibilidade quanto à fragmentação florestal do norte paranaense: alta, média e baixa. 
Análise comparativa, espécie por espécie, com resultados de outra paisagem 
fragmentada da Mata Atlântica (região de Viçosa, Minas Gerais) revelou que os padrões 
de sensibilidade à fragmentação florestal não podem ser generalizados: isto é, uma 
mesma espécie pode apresentar sensibilidades diferentes em regiões diferentes da Mata 
Atlântica. Os resultados salientam a importância da busca de informações sobre o 
tamanho populacional de aves em áreas contínuas de floresta e em várias regiões da 
Mata Atlântica. Este é o objetivo básico do projeto “Monitoramento da Biodiversidade 
em Bacias hidrográficas da Mata Atlântica”. Este projeto, com apoio do CNPq, está 
sendo desenvolvido em 8 bacias hidrográficas da Mata Atlântica. Nele estão sendo 
obtidas populações de aves em 24 áreas amostrais de 48 ha nos Estados do Paraná, 
Santa Catarina e Espírito Santo.        
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Palestra 18: “Ecologia e conservação de corujas brasileiras” 

Palestrante: Dr. José Carlos Motta-Júnior (USP) 

Data: 24/11/2004 

Horário: 16:00 hs 
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Palestra 19: "Situação das espécies de Cracidae no Brasil e as suas perspectivas de 

conservação" 

Palestrante: Dr. Luís Fábio Silveira (USP) 

Data: 25/11/2004 

Horário: 10:30 hs 
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Palestra 20: "Aves de rapina e a lista oficial das espécies ameaçadas” 

Palestrante: Dr. Jorge Albuquerque (Associação Montanha Viva) 

Data: 25/11/2004 

Horário: 10:30 hs 
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Palestra 21: "The effects of forest fragmentation and regional forest cover on the 

pairing and reproductive success of Ovenbirds (Seiurus aurocapillus) in a suburban 

habitat, Massachusetts, USA" 

Palestrante: PhD David C. Morimoto (Lesley University, Cambridge/MA, EUA) 

Data: 25/11/2004 

Horário: 10:30 hs 
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Palestra 22: “Diversificação histórica da avifauna amazônica e filogeografia” 

Palestrante: Dr. Alexandre Aleixo (MPEG) 

Data: 26/11/2004 

Horário: 10:30 hs 

 
Alexandre Aleixo 
 
Setor de Ornitologia, Coordenação de Zoologia, Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, 
Pará. E-mail: aleixo@museu-goeldi.br 
 
Nos últimos anos diversos estudos têm utilizado caracteres vocais para a diagnose de 
espécies crípticas de Suboscines Neotropicais (exemplos com espécies das famílias 
Rhinocryptidae, Thamnophilidae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae e 
Tyrannidae) sob a premissa de que o canto neste grupo de Passeriformes é conservado e 
inato, ou seja, reflete diretamente diferenças genéticas ligadas a um postulado 
isolamento reprodutivo. No entanto, essa premissa é baseada em poucos estudos com 
apenas três espécies próximas de Tyrannidae da região temperada (Empidonax alnorum, 
E. traillii e Sayornis phoebe). Recentemente, alguns estudos mostraram que esta 
generalização não parece ser válida para todos os Suboscines, um grupo com mais de 
1.000 espécies com distribuição predominante nos Neotrópicos. Dados recentes 
publicados sobre o comportamento vocal de Synallaxis albescens (Furnariidae), 
Chiroxiphia linearis (Pipridae) e Procnias tricarunculata (Cotingidae) indicam que 
existe uma significativa variação vocal individual e regional entre populações destas 
espécies, o que claramente desafia o paradigma atual da pouca variação e origem inata 
do canto em todos os Passeriformes Suboscines. Nesta palestra, enfatizo a necessidade 
de verificação da congruência de caracteres (vocais, morfológicos e genéticos) na 
delimitação de espécies crípticas e alerto para o perigo de considerar automaticamente 
como espécies válidas populações vocalmente variáveis de espécies de Suboscines. 
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Palestra 23: “Características da pesca associada entre aves e golfinhos na Baia Norte de 

Santa Catarina, sul do Brasil” 

Palestrante: Vitor Piacentini (CBRO/UFPR) 

Data: 26/11/2004 

Horário: 10:30 hs 

 
 

A associação entre aves marinhas e mamíferos aquáticos, notadamente cetáceos, tem sido 

objeto de estudo em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. Os motivos de tal associação 

são diferentes nos diferentes locais, mas a maioria deles envolve a partilha de recursos 

alimentares. Na Baía Norte (a qual separa a Ilha de Santa Catarina do continente), em 

Florianópolis, há uma população residente do boto-cinza (Sotalia guianensis) cuja ocorrência 

representa o limite sul de distribuição da espécie. Esta população de botos (= golfinhos) tem 

sido objeto de diversas pesquisas ao longo dos últimos anos, entre elas um estudo sobre a 

associção com aves marinhas. Em pouco mais de dois anos, foram observadas sete espécies de 

aves em associação de pesca com os golfinhos: fragatas (Fregata magnificens), trinta-réis 

(Sterna maxima, S. sandvicensis eurignatha e S. hirundinacea, cujos dados quantitativos foram 

agrupados sob Sterna spp. em razão da impossibilidade de se identificar todos os indivíduos 

presentes em alguns bandos), atobás (Sula leucogaster), algumas poucas gaivotas (Larus 

dominicanus) e, muito raramente, biguás (Phalacrocorax brasilianus). As aves mais abundantes 

na pesca associada foram os trinta-réis, com bandos de até aproximadamente 150 indivíduos no 

inverno. Estes bandos apresentavam uma proporção estimada de uma Sterna maxima para cada 

10-15 S. sandvicensis. A presença de indivíduos de S. hirundinacea foi apenas esporádica, com 

poucos registros ao longo do estudo. Em seguida, as aves mais abundantes foram as fragatas, 

cujos bandos eram menos numerosos, raramente ultrapassando 20 indivíduos. As fragatas tanto 

aproveitavam peixes afugentados contra a superfície pelos golfinhos quanto cleptoparasitavam 

os trinta-réis, chegando mesmo a se observar tentativas de cleptoparasitismo sobre os botos. 

Durante a primavera de 2002, as fragatas foram quantificadas também em função de classe 

etária, permitindo confirmar a maior freqüência de juvenis em relação a machos e fêmeas 

adultos. Por último, os atobás foram as aves menos freqüentes (excetuando-se gaivotas e biguás, 
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cujos poucos registros não permitiram análises quantitativas). A variação sazonal dos bandos de 

fragatas e atobás não apresentou qualquer padrão, ao contrário dos trinta-réis, que foram bem 

mais abundantes no inverno, época em que migram para Santa Catarina para reproduzir 

(juntando-se aos poucos indivíduos que permanecem durante o verão em SC). Outras espécies 

observadas junto aos bandos de aves marinhas, mas cujo interesse não era diretamente os peixes 

arrebanhados pelos golfinhos, foram as gaivotas-rapineiras (Catharacta spp. e Stercorarius 

parasiticus). As espécies do gênero Catharacta apareceram principalmente no inverno, 

notamente a gaivota-rapineira-chilena (C. chilensis), mas com um registro confirmado de 

gaivota-rapineira-do-sul (C. maccormicki), o primeiro para Santa Catarina. Já a gaivota-

rapineira-comum (Stercorarius parasiticus) apareceu no verão, formando bandos de até 22 

indivíduos. As gaivotas-rapineiras foram vistas apenas cleptoparasitando os atobás e, mais 

freqüentemente, os trinta-réis, não tendo sido registrada qualquer tentativa pelas gaivotas de 

predar outras aves. Outro aspecto estudado na associação de aves marinhas e botos foi a 

variação de freqüência ao longo do dia (das 8h às 17h). Há uma clara prevalência de aves 

associadas aos golfinhos no período da tarde, principalmente entre 14h e 15h para fragatas e 

trinta-réis e entre 15h e 17h para os atobás. Esses picos de atividade coincidem com os horários 

de maior intensidade do vento e conseqüente agitação do mar. As razões para esse padrão não 

são ainda totalmente claras e continuam sob estudo. De maneira geral, a pesca associada entre 

aves e golfinhos na Baía Norte pode ser interpretada como uma interação comensalista não-

obrigatória com ocorrência diária, contudo mais freqüente e intensa no inverno.  

 

 
1 Pós-graduação em Ecologia & Conservação – UFPR 

Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO) 

E-mail: ramphocelus@hotmail.com / rupornis@yahoo.com.br 
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  Dr. Pedro Develey (BirdLife) 

   MsC. Gustavo Betini (USP-Piracicaba) 
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VARIAÇÃO DO TEMPO DE AMOSTRAGEM NO MÉTODO DE PONTOS FIXOS EM 

DUAS ÁREAS DE MATA ATLÂNTICA, SUDESTE DO BRASIL. 

 

Pedro F. Develey1 

 

1 Dept. Ecologia – IB-USP 

 

 Ao contrário do que ocorre no Hemisfério Norte, na região tropical existem poucos 

trabalhos testando a eficiência dos métodos de amostragem de aves. O método de pontos fixos é 

um dos mais utilizados para censos da comunidade de aves de uma determinada área. É de 

fundamental importância nesse método, a definição do tempo de amostragem em cada ponto. 

Para as regiões temperadas, o observador permanece no máximo 10 minutos em cada ponto. No 

Brasil, a maioria dos estudos considera um tempo de amostragem de 20 minutos. Porém, faltam 

estudos testando a eficiência da amostragem nos diferentes intervalos de tempo. Este estudo tem 

como objetivo avaliar como o número de contatos com as diferentes aves varia ao longo de 20 

minutos de amostragem. O estudo foi realizado em duas áreas de Mata Atlântica diferentes, uma 

com mata primária (Parque Estadual de Jurupará) e outra com mata secundária (Parque Estadual 

da Cantareira). Os dados foram coletados entre setembro e novembro de 2000. Foram 

amostrados um total de 70 pontos no Parque Estadual de Jurupará e 71 no Parque Estadual da 

Cantareira. Para se testar a eficiência nos diferentes tempos de amostragem, o período de 20 

minutos foi dividido em nove intervalos, o primeiro de zero a quatro minutos e os demais de 
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dois minutos cada. Os contatos com as aves foram anotados separadamente dentro de cada um 

desses intervalos. Para cada espécies foi calculado o índice pontual de abundância (IPA) 

considerando amostragens de 10 e 20 minutos. Nas duas áreas cerca de 70 % dos contatos 

ocorreram nos primeiros 10 minutos. Mesmo para as espécies raras a maior parte dos contatos 

ocorre nos 10 minutos iniciais da amostragem. Segundo a análise de regressão Piecewise, seis 

minutos seriam suficientes para uma amostragem satisfatória, tanto na área de mata primária 

quanto na área de mata secundária. Comparando-se o ranking de abundância das espécies, 

baseados no IPA, em amostras de 10 e 20 minutos, observa-se uma grande semelhança. Os 

resultados desse trabalho sugerem que para as áreas de Mata Atlântica estudadas, o tempo de 10 

minutos de permanência em cada ponto é suficiente para uma amostragem eficiente. É 

importante a realização de outros estudos com objetivos semelhantes, a fim de se desenvolver e 

estabelecer o método da melhor forma possível.          
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Estudos com aves de rapina no cerrado. 

 

Leandro Baumgarten1 

 
1 Pós-graduação em Ecologia UNICAMP 

Gerente de Produção Sustentável SEMAHR-GO 

E-mail: lbaumgar@uol.com.br 

 

Serão apresentadas técnicas de  estudo de ecologia de aves de rapina no cerrado. 

Dificuldades com o estudo de espécies raras, com ênfase na Águia-cinzenta (Harpyhaliaetus 

coronatus). Questões relacionadas à conservação de rapineiros no Cerrado. 
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Aves raras ou falta de estudos? O exemplo da avifauna florestal de Santa Catarina 

 

Vítor de Queiroz Piacentini1 

 
1 Pós-graduação em Ecologia & Conservação – UFPR; Comitê Brasileiro de Registros 

Ornitológicos (CBRO). E-mail: ramphocelus@hotmail.com / rupornis@yahoo.com.br 

 

Santa Catarina nunca foi um estado que despertou muito interessse nos naturalistas que 

passaram pelo Brasil nos séculos passados. Isto é bastante curioso dado o fato de que a Ilha de 

Santa Catarina era então o último grande porto – e por muito tempo o único que abrigava 

embarcações de grande calado – antes de se atingir a bacia do Prata, constituindo, portanto, 

ponto de parada obrigatória para reabastecimento de água e outras provisões para todos os 

navios europeus que se dirigiam à região platina ou que dela regressavam. Apesar dessa grande 

acessibilidade, apenas um ou outro naturalista, p. ex. Lesson, se aventurou por essas terras, e 

ainda assim apenas ao redor da vila de Desterro, atual Florianópolis. Falta de material de 

interesse? Não. Já no século XX, um dos únicos exploradores com interesse ornitológico que 

arriscou andar em território catarinense, Emil Kaempfer, foi recompensado com a coleta de uma 

nova espécie: maria-catarinense (Hemitriccus kampferi). Apenas a partir de 1978, com a vinda 

de Helmut Sick ao Estado, é que os estudos da ornitologia catarinense começaram a se 

desenvolver. O marco desse desenvolvimento foi a publicação, em 1996, da obra de Lenir A. do 

Rosário “As aves em Santa Catarina: distribuição geográfica e meio ambiente”. O livro de 

Rosário continha virtualmente tudo o que se conhecia até então sobre a ocorrência de aves no 
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Estado e é nele que se apóiam todos os estudos posteriores de aves catarinenses, inclusive esta 

apresentação. Das 596 espécies citadas por Rosário para SC, 52 são aves marinhas/costeiras (15 

Procellariiformes, 1 Sphenisciformes, 4 Pelecaniformes, 32 Charadriiformes) e duas 

sabidamente não ocorrem no Estado. Outras 40 espécies são citadas de maneira abrangente para 

SC, não havendo uma localização precisa de algum registro em território catarinense. Ainda, 26 

espécies possuem apenas registros históricos, ou seja, anteriores à vinda de Sick ao Estado. 

Portanto, 476 espécies florestais/aquáticas terrestres eram seguramente conhecidas em SC na 

ocasião da publicação do livro, das quais 127 (26,6%) eram tidas como raras. Mas quantas 

dessas espécies verdadeiramente são raras? Impossível dizer com precisão, porém algumas 

conjecturas são possíveis. O estudo da avifauna catarinense, além de ser pouco, possui viés em 

algumas direções. Primeiramente, nem todas as regiões do Estado foram pesquisadas com a 

mesma intensidade, portanto algumas espécies das regiões menos pesquisadas obviamente 

possuem menos registros. Espécies que em SC ocorrem em mata de araucária e outras regiões 

de altitude são um exemplo. Hoje é impossível considerar Stephanoxis lalandi, Heliobletus 

contaminatus, Drymophila malura, Turdus leucomelas e Hemithraupis guira como raras. 

Também há viés em relação às aves noturnas. Quase todas as corujas e bacuraus eram tidos 

como raros, alguns dos quais nem possuíam registro confirmado para o Estado. Hoje muitas 

dessas espécies são facilmente encontradas em diversas áreas, p. ex. Pulsatrix koeniswaldiana. 

Outras espécies tidas como raras e que foram registradas em pelo menos um estudo pós-1996 

são as surpreendentes Herpsilochmus rufimarginatus, Sclerurus scansor e Campephilus 

robustus, como também Cathartes burrovianus, Sarcoramphus papa, Accipiter striatus, Buteo 

melanoleucus, Buteo albicaudatus, Triclaria malachitacea, Coccyzus melacoryphus, 

Crotophaga major, Picumnus nebulosus, Anabazenops fuscus, Xenops rutilans, Xenops 

minutus, Piprites chloris, Piranga flava e Saltator fuliginosus. Há ainda outras evidências que 

apontam a falta de estudos em SC: das espécies sem localização precisa, 12 (30%) foram 

localizadas nos últimos anos, p. ex. Amazona pretei, Amazona brasiliensis, Dromococcyx 

phasianellus, Bubo virginianus, Eleothreptus anomalus, Ramphastos toco, Drymophila 

squamata, Capsiempis flaveola, Sporophila plumbea, etc. Oito (31%) das 26 espécies sem 

registros atuais também foram “redescobertas” nos últimos anos, como Mycteria americana, 

Spizastur melanoleucus, Claravis godefrida, Otus santaecatarinae, Heliornis fulica, Dryocopus 

galeatus e Hemitriccus obsoletus. De todas as espécies citadas nesta apresentação, naturalmente 

que algumas devem continuar sendo consideradas raras (como Claravis godefrida); em verdade 

todos os registros recentes aqui referidos apenas refletem a clara necessidade de mais estudos 

ornitológicos em SC, a fim de que num futuro próximo possamos dizer quais das mais de 630 

espécies hoje conhecidas no Estado realmente são raras.  
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A Conservação de Aves Marinhas no Brasil 

 

Fábio Olmos1 

 
1 BirdLife International – Programa do Brasil.  

E-mail: f-olmos@uol.com.br 

 

Um total de 82 espécies de aves marinhas foi registrado como ocorrendo no Brasil na 

obra-síntese mais recente sobre a ornitologia brasileira (Sick 1997). Desde então mudanças 

taxonômicas e novos registros feitos em alto-mar e na zona costeira ampliaram o total de táxons 

reconhecidos para 91, e esse número tem continuado a crescer. Dois grandes grupos de espécies 

de aves marinhas podem ser identificados no Brasil. Um componente de nossa fauna é 

representado por espécies que não se reproduzem em território nacional, mas utilizam águas 

brasileiras como área de alimentação ou de passagem durante suas migrações. Estas são 

espécies consideradas principalmente oceânicas e incluem os albatrozes, petréis e pardelas. Os 

maiores problemas de conservação que afetam estas espécies no Brasil estão associados à pesca, 

especialmente com espinhel. A mortalidade de espécies ameaçadas como Diomedea dabbenena, 

Thalassarche melanophris, T. chlororhynchos e Procellaria conspicillata pela frota brasileira é 

significativa. Também há problemas associados à poluição por petróleo e outros 

hidrocarbonetos. O uso mandatório e monitorado de medidas mitigadoras que minimizem o 

acesso das aves aos anzóis iscados é a melhor estratégia para evitar a mortalidade nas pescarias. 
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Outro grupo é o das espécies que se reproduzem em ilhas costeiras ou oceânicas do 

Brasil, incluindo-se aí as ilhas do Arquipélago de Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Ilha da 

Trindade e Martim Vaz. Este grupo inclui 3 pardelas, 3 atobás, 2 rabos-de-palha, 3 fragatas, 3 

gaivotas, 1 talha-mar e 10 trinta-réis. Ilhas brasileiras como Atol das Rocas, Alcatrazes e 

Fernando de Noronha abrigam algumas das maiores de populações de algumas espécies como 

Sterna fuscata, Fregata magnificens e Phaethon lepturus no Atlântico Sul. Ilhas no litoral de 

São Paulo têm as únicas colônias de Sterna maxima em todo o país, enquanto um pequeno 

grupo de ilhas no Espírito Santo abriga a maior parte das Sterna eurygnatha que nidificam no 

país. A nova lista de espécies ameaçadas divulgada em 2003 pelo Ministério do Meio Ambiente 

inclui várias das espécies oceânicas, assim como várias das que nidificam no país. Áreas como 

Ilha da Trindade (com três espécies ameaçadas, incluindo duas criticamente em perigo), 

Fernando de Noronha (três espécies ameaçadas) e Abrolhos (uma espécie ameaçada) se 

destacam pela necessidade de manejo. As maiores ameaças às espécies nas ilhas brasileiras são 

a destruição de seu habitat (associada à expansão humana em Fernando de Noronha), a 

introdução de predadores (especialmente grave em Fernando de Noronha e Abrolhos) e a 

perseguição direta. Há urgente necessidade de um programa de conservação para a Ilha da 

Trindade (sob administração da Marinha do Brasil), assim como de erradicação de predadores 

(especialmente ratos) em Fernando de Noronha e Abrolhos. Esta última, no entanto, envolve o 

uso de iscas envenenadas, o que é controverso para certos setores. Ilhas importantes, como 

Cagarras, Itatiaias, Queimada Grande e Alcatrazes aguardam para ser transformadas em 

unidades de conservação, o que enfrenta tanto a lentidão governamental como a resistência de 

setores ligados à pesca esportiva e a própria Marinha. 

 

 

Aves Marinhas Costeiras no Rio Grande do Sul e Captura Incidental de Albatrozes e 

Petréis em Barcos de Arrasto nas Ilhas Falkland 

 

Leandro Bugoni1 

 
1 FURG, Departamento de Ciências Morfo-biológicas. 

 

As principais espécies de aves marinhas costeiras no Rio Grande do Sul são as gaivotas 

Larus dominicanus e Larus maculipennis e andorinhas-do-mar Sterna spp. Não há colônias 

reprodutivas na costa devido à ausência de ilhas e estas aves são encontradas 

predominantemente durante o período não reprodutivo, em bandos com milhares de indivíduos, 
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como é o caso do migrante boreal Sterna hirundo durante o verão. Com o uso de rádio-

transmissores e monitoramento com avião constatou-se que esta espécie alimenta-se no mar até 

8 km da costa, equivalente às isóbatas de 10 e 20 m, deslocando-se e pousando ao longo da 

praia no RS, Uruguai e Argentina, durante o período de invernagem, corroborando dados de 

dieta. Durante 2002/03 foi investigado a captura incidental de albatrozes e petréis em barcos de 

arrasto comerciais ao redor das ilhas Falkland. A taxa de captura variou entre 0,1 e 6,7 aves/dia 

com uma estimativa de captura durante o período estudado de 1500 albatrozes Thalassarche 

melanophris, relacionada com a presença de descarte e variáveis ambientais. Pesca de arrasto é 

possivelmente um fator importante na mortalidade de aves marinhas em outras partes do mundo. 

 

 

Pesquisa e conservação do trinta-réis-de-bico-amarelo 

 

Marcio Efe1 

 
1 CEMAVE/IBAMA 

 

 A espécie é considerada por muitos autores como uma raça de Sterna sandvicensis, que 

ocorre nos mares do Velho Mundo. Outra subespécie, Sterna sandvicensis acuflavida, é 

morfologicamente semelhante à espécie tipo porém ocorre nos mares do Caribe. A terceira 

subespécie vem sendo tratada, pela maioria dos autores, como Sterna sandvicensis eurygnatha e 

ocorre principalmente na costa atlântica da América do Sul, desde as ilhas do Caribe (12º N) até 

a região de Porto Deseado (46º S).   

No Brasil a espécie reproduz-se em simpatria com o Trinta-réis-de-bico-vermelho, S. 

hirundinacea, preferencialmente em ilhas rochosas próximas à costa. Na costa do Espírito 

Santo, S. s. eurygnatha inicia sua chegada meados de abril e em meados de setembro as aves 

começam a deixar as colônias. Após o final de outubro, raramente são encontradas na costa do 

Espírito Santo.  

Historicamente, existem registros de colônias de reprodução nas Ilhas da Baía de 

Guanabara e Ilha do Papagaio, no Rio de Janeiro, na Ilha da Figueira em São Paulo e na Ilha 

Deserta em Santa Catarina, no entanto atualmente estes locais não têm sido utilizados com 

freqüência e as contagens da espécie nestas localidades, nunca ultrapassam poucas dezenas, 

estando a maior concentração da espécie hoje localizada nas ilhas do litoral capixaba. Foi 

considerada por a espécie costeira mais vulnerável do Brasil, pois com o crescimento das 

cidades litorâneas vinham sofrendo intensa perturbação reprodutiva e extensivas coletas de ovos 
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por parte dos pescadores, o que vinha afetando severamente o sucesso reprodutivo da espécie na 

costa brasileira. 

No litoral do Espírito Santo, a espécie costuma variar na escolha do local de reprodução a 

cada temporada reprodutiva, utilizando assim, de forma diversa, três ilhas disponíveis na costa 

do Espírito Santo, as Ilhas Itatiaia, a Ilha Escalvada e a Ilha Branca.  

Com a criação do Projeto Andorinhas do Mar em 1988, a situação de ameaça à espécie 

no Espírito Santo foi revertida, através de atividades de educação ambiental, de interrupção das 

ameaças, acompanhamento reprodutivo, pesquisa e recuperação dos ambientes insulares.  

O trabalho de divulgação e educação ambiental foi realizado através da produção de 

material educativo (folderes, cartazes e cartilha), apresentação de palestras em escolas da região 

litorânea, participação em feiras e eventos e recepção dos visitantes nas bases de apoio das ilhas. 

Durante todas essas oportunidades, a mensagem conservacionista e as atividades do projeto 

foram apresentadas aos ouvintes. A fiscalização do desembarque e a repressão à coleta de ovos 

passaram a ser intensificada a partir da instalação e manutenção de bases de apoio nas ilhas. O 

acompanhamento reprodutivo era realizado através da tomada de fotografias, filmagens e 

observações comportamentais. A tomada de dados científicos teve início com o intenso 

programa de anilhamento e a partir de 1993 outros dados e parâmetros passaram a ser 

monitorados. As atividades de recuperação dos ambientes insulares, tiveram início com a 

retirada de animais exóticos (porquinho-da-índia Cavia porcellus e coelho Oryctolagus 

cuniculus) introduzidos nas ilhas por pescadores locais, para engorda e posterior captura. Em 

seguida, procedeu-se à retirada do capim-colonião (Panicum sp.) espécie invasora que 

ameaçava se proliferar e tomar conta de toda a área das ilhas. Paralelamente, foram plantadas 

espécies nativas rasteiras e arbustivas (p. ex.: Canavalia rosea) a fim de manter a qualidade 

ambiental das ilhas e proporcionar o aumento de área útil para a reprodução das aves. 

A Ilha Escalvada, dentre as quatro ilhas utilizadas para a reprodução dos Trinta-réis no 

Espírito Santo, é a mais afastada da costa e a que apresenta maior dificuldade ao desembarque, o 

que torna difícil o acesso de visitantes predatórios. Além disso, é constante a existência de 

pescadores artesanais circulando a ilha em busca de peixes e por várias ocasiões foi verificada a 

presença de enormes cardumes de pequenos peixes sendo atacados pelos bandos de Trinta-réis, 

o que demonstra a abundante oferta de alimento existente no local e contribui para que a ilha 

figure como a mais importante e mais freqüentada pelos Trinta-réis. 

A população do Espírito Santo exibe dispersão pós-reprodutiva. Recuperações de aves 

anilhadas sugerem que indivíduos desta população se deslocam ao longo da costa nordeste do 

Brasil e costa sul da América do Sul, após a reprodução. Não se tem delineado rotas migratórias 
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bem definidas, mas provavelmente as aves se dispersam pela costa atlântica podendo chegar até 

a Argentina.  

As ilhas costeiras do Espírito Santo abrigam as maiores colônias que se conhece no 

Atlântico Sul, com tamanho populacional estimado entre 10.000 e 13.000 indivíduos 

reprodutores, constituindo, portanto, o maior sítio reprodutivo da espécie nessa região. 

Atualmente, a população do Espírito Santo vem se recuperando, no entanto, mesmo com a 

tendência aparentemente crescente do tamanho populacional da espécie no estado, o recente 

passado de desaparecimento da espécie em outras áreas da costa brasileira é motivo de alarme e 

chama a atenção para a continuidade do monitoramento das colônias reprodutivas do Espírito 

Santo. 

O trabalho de divulgação e educação ambiental tem contribuído na participação cada vez 

maior da população litorânea nas ações do projeto, auxiliando na fiscalização e na obtenção de 

informações sobre a reprodução das aves. 

A retirada da fauna e flora invasoras e reintrodução de espécies vegetais nativas, 

favoreceram, potencialmente, o aumento de áreas disponíveis para a reprodução das aves. 

 Iniciativas mais recentes estão investindo na transformação das ilhas e seu entorno em 

áreas de proteção ambiental, garantindo a conservação dos sítios reprodutivos através de 

instrumentos legais de proteção. 
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Quem são e onde estão as aves de Mata de Araucária em Santa Catarina? 

 

Vítor de Queiroz Piacentini1 

 
1 Pós-graduação em Ecologia & Conservação – UFPR 

Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO) 

E-mail: ramphocelus@hotmail.com / rupornis@yahoo.com.br 

 

A Mata de Araucária, ou Floresta Ombrófila Mista (FOM), está inserida dentro do 

domínio da Mata Atlântica, sendo que, em território brasileiro, originalmente ocorria num 

contínuo do sul de São Paulo até o Rio Grande do Sul, sempre acima da cota de 700 m s.n.m. 

Em Santa Catarina esta formação vegetal, caracterizada pela dominância do pinheiro-brasileiro 

(ou simplesmente araucária, Araucaria angustifolia), cobria cerca de 61% do território 

(considerando-se campos e outras formações associadas), restando hoje apenas 3% da cobertura 

original. A principal causa para esta devastação em Santa Catarina foi a exploração econômica 

de madeira, notadamente de araucária, mas também de imbuias, canelas e outras espécies 

vegetais. Para piorar a situação, o pouco que resta desta vegetação encontra-se altamente 

fragmentado e em remanescentes de tamanho pequeno. Estudos recentes que cobriram quase 

toda a área de ocorrência original da Mata de Araucária no Estado (com excessão do oeste 

catarinense e vale dos rios Pelotas e Uruguai e desconsiderando as poucas Unidades de 

Conservação [UC] existentes) revelam que há apenas dois remanescentes com mais de 500 ha e 

apenas outros dois com área entre 200 e 500 ha. Todos os demais remanesces de Mata de 
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Araucária em território catarinense possuem tamanho menor que 200 ha. Além destas áreas, há 

apenas três UCs de proteção integral (Parque Nacional de São Joaquim, 50.000 ha; Parque 

Estadual da Serra Furada, 1.300 ha; e Parque Estadual das Araucárias, 600 ha) que contêm áreas 

de Floresta Ombrófila Mista. Uma quarta Unidade, o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, 

abriga um pequeno remanescente naturalmente isolado do restante dessa formação vegetal 

(cercado por Floresta Ombrófila Densa - FOD), mas que no entanto foi muito alterado pela 

exploração de madeira. Dentro deste panorama pouco animador, os problemas que recaem sobre 

a fauna da Mata de Araucária desencadearão respostas diferenciadas de cada espécie animal, em 

função de uma maior ou menor dependência desta vegetação. Quando se pensa numa ave típica 

das matas de araucária, a maioria das pessoas curiosamente pensa na gralha-azul (Cyanocorax 

caeruleus), havendo mesmo muito folclore e lendas sobre a relação da gralha-azul com a 

araucária. Todavia, a gralha-azul não pode ser considerada uma espécie típica dos pinheirais 

brasileiros. A sua grande abundância nas vertentes litorâneas da Serra do Mar catarinense e 

paranaense, onde a vegetação ocorrente é a FOD, já é conhecida dos ornitólogos há um bom 

tempo. A gralha-azul é mesmo mais abundante nos capoeirões e bordas de mata de 

Florianópolis do que nos pinheirais do planalto serrano. O contrário, ou seja, espécies que 

equivocadamente se acredita serem típicas da FOD e não da FOM, também ocorre. Como 

exemplo, cito a jacutinga (Pipile jacutinga), ave muito associada ao palmiteiro, e por 

conseguinte, à FOD. Registros dessa espécie na FOM de Santa Catarina remontam aos anos 

1850. De maneira geral, a avifauna das Matas de Araucárias é composta por espécies típicas de 

formações vegetais de maiores altitudes, sejam elas FOD ou FOM, por exemplo: 

Stephanophorus diadematus, Poospiza lateralis, P. nigrorufa, Saltator maxillosus, Cacicus 

chrysopterus, Tangara preciosa, Thraupis bonariensis, Euphonia chalybea, Euphonia 

pectoralis, Turdus subalaris, Cyanocorax chrysops, Pachyramphus viridis, P. castaneus, 

Knipolegus cyanirostris, Synallaxis cinerascens, Stephanoxis lalandi, Clytolaema rubricauda, 

entre outras. Espécies que em outras regiões do país ocorrem em matas secas, como 

Hemithraupis guira, também se mostram comuns nas matas de araucária do oeste catarinense. 

Mas afinal, quais espécies poderiam ser consideradas típicas da FOM? Cito aqui cinco espécies 

típicas, algumas das quais dependentes não só da FOM e seus ecossistemas associados, mas 

diretamente da araucária. O pica-pau-anão-carijó (Picumnus nebulosus) é uma delas. Ave rara 

em Santa Catarina, foi registrada nos últimos anos em matas nebulares do planalto catarinense, 

as quais são formações vegetais de pequeno porte, ricas em arbustos e arvoretas; mais 

recentemente também foi vista em capoeiras da FOM do ParEst da Serra do Tabuleiro. Outra 

espécie típica dos pinheirais é o papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea), ave ameaçada de 

extinção que contudo visita ocasionalmente áreas de FOD. O gênero Leptasthenura possui duas 
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espécies fortemente associadas às Matas de Araucária. Uma delas, o grimpeirinho (L. striolata), 

é comumente encontrado nas copas das araucárias, mas também nas de outras árvores; o 

grimpeiro (L. setaria), por sua vez, aparenta ser quase exclusivo das copas de araucárias, sendo 

raro avistá-lo em outras espécies, ainda mais em angiospermas. Costuma mesmo visitar 

araucárias isoladas em cidades como Curitiba, sendo possível vê-lo voando de um pinheiro a 

outro sem contudo interessar-se por outras espécies no caminho. Por fim, a espécie mais 

ameaçada com a perda das matas de araucária certamente é o papagaio-charão (Amazona 

pretrei). Esta espécie apresenta uma alta dependência dos pinheiros, mais precisamente de 

indivíduos adultos que produzem sementes, os pinhões, que representam mais de 90% de sua 

dieta. Virtualmente toda a população desta espécie de desloca para a região do planalto sul 

catarinense no inverno, onde ainda encontram alguns dos últimos pinheirais do país. Mas até 

quando? 
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Mesa Redonda 06: “O Uso de Vocalizações como Caracteres Taxonômicos em Aves” 

Debatedores: Dr. Marcos Raposo (Museu Nacional) 

  Dr. Alexandre Aleixo (MPEG) 

  Dr. Luiz Pedreira Gonzaga (UFRJ) 

Data: 25/11/2004 

Horário: 8:00 hs 

 
O USO DE VOCALIZAÇÕES COMO CARACTERES TAXONÔMICOS EM AVES 

 
Alexandre Aleixo 
 
Setor de Ornitologia, Coordenação de Zoologia, Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, 
Pará. E-mail: aleixo@museu-goeldi.br 
 
Nos últimos anos diversos estudos têm utilizado caracteres vocais para a diagnose de 
espécies crípticas de Suboscines Neotropicais (exemplos com espécies das famílias 
Rhinocryptidae, Thamnophilidae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae e 
Tyrannidae) sob a premissa de que o canto neste grupo de Passeriformes é conservado e 
inato, ou seja, reflete diretamente diferenças genéticas ligadas a um postulado 
isolamento reprodutivo. No entanto, essa premissa é baseada em poucos estudos com 
apenas três espécies próximas de Tyrannidae da região temperada (Empidonax alnorum, 
E. traillii e Sayornis phoebe). Recentemente, alguns estudos mostraram que esta 
generalização não parece ser válida para todos os Suboscines, um grupo com mais de 
1.000 espécies com distribuição predominante nos Neotrópicos. Dados recentes 
publicados sobre o comportamento vocal de Synallaxis albescens (Furnariidae), 
Chiroxiphia linearis (Pipridae) e Procnias tricarunculata (Cotingidae) indicam que 
existe uma significativa variação vocal individual e regional entre populações destas 
espécies, o que claramente desafia o paradigma atual da pouca variação e origem inata 
do canto em todos os Passeriformes Suboscines. Nesta palestra, enfatizo a necessidade 
de verificação da congruência de caracteres (vocais, morfológicos e genéticos) na 
delimitação de espécies crípticas e alerto para o perigo de considerar automaticamente 
como espécies válidas populações vocalmente variáveis de espécies de Suboscines. 
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Mesa Redonda 07: “Interações aves-plantas” 

Debatedores: Dr. Wesley R. Silva (UNICAMP) 

  Dra. Isabela Galardo Varassim (Univ. Tuiuti) 

  Dr. Caio Graco Machado (UEFS) 

Data: 25/11/2004 

Horário: 8:00 hs 

 

 

AS BROMELIÁCEAS E SEUS BEIJA-FLORES VISITANTES EM UMA ÁREA SERRANA DA MATA 

ATLÂNTICA NO SUDESTE BRASILEIRO 

 

Caio Graco Machado1 

 

Universidade Estadual de Feira de Santana – DCBio 

Lab. Ornitologia e Mastozoologia 

Km , BR 116.  Feira de Santana, BA.  CEP 4401-460 

E-mail: graco@uefs.br 

 

Foi investigada a fenologia e os visitantes florais de espécies da família Bromeliaceae em 

uma área de mata atlântica no Parque Estadual Intervales, no sudeste brasileiro. Os táxons 

estudados pertenciam aos gêneros Tillandsia (3spp.), Vriesea (5 spp.), Aechmea (3 spp.), 

Billbergia (1 sp.) e Nidularium (2 spp.). Foram estabelecidas transecções amostrais em 

diferentes estádios sucessionais, onde foi registrada a localização dos indivíduos nos estratos da 

vegetação e realizados censos mensais da fenologia de floração. A comunidade de bromeliáceas 

apresentou um padrão de floração seqüencial ao longo do ano, com um maior número de 

espécies floridas na estação chuvosa. Os visitantes florais foram registrados por observações 

naturalísticas. Oito espécies de beija-flores visitaram as flores das bromélias. Destas, 

Phaethornis eurynome e Thalurania glaucopis foram os visitantes mais freqüentes. A análise da 

similaridade dos beija-flores visitantes florais indicou a existência de dois conjuntos de espécies 
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de bromeliáceas: o primeiro polinizado principalmente por espécies da sub-família Trochilinae e 

outro por Phaethornis eurynome (sub-família Phaethornithinae).  A distribuição espacial diversa 

e sobretudo os diferentes picos de floração foram os principais fatores que minimizaram a 

competição por polinizadores entre as espécies de Bromeliaceae estudadas. 

 

Apoio: Fundação Florestal, CAPES, PG Biologia Vegetal / UNICAMP 
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Mesa Redonda 08: "Efeitos da Fragmentação Florestal sobre Aves" 

Debatedores: Dr. Luiz dos Anjos (UEL) 

  Dr. Romulo Ribon (UFOP) 

  Dr. Pedro Develey (BirdLife)   

   MsC. Rudi Ricardo Laps (FURB)  

Data: 26/11/2004 

Horário: 8:00 hs 
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Mesa Redonda 09: “Guildas e seu uso na ecologia de aves” 
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  MsC. Gustavo S. Betini (USP-Piracicaba) 

Dr. José Flávio Cândido Jr. (UNIOESTE) 

Data: 26/11/2004 

Horário: 8:00 hs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71 

RR EE SS UU MM OO SS   DD OO SS   MM II NN II -- CC UU RR SS OO SS   
 
 

 MINISTRANTE TÍTULO PAG 

1 Dra. Isabela Galarda Varassin Ecologia da Polinização 72 

2 Dr. Wesley R. Silva Ecologia da dispersão de sementes por 
aves 

74 

3 Dr. Marcos Rodrigues Comportamento sexual das aves 76 

4 Sr. Edson Endrigo Fotografia de Aves na Natureza 80 

5 Dr. Miguel Ângelo Marini Conservação de Aves 81 

6 Dr. Luiz Pedreira Gonzaga Introdução à Bioacústica 82 

7 Dra. Carla Suertegaray Fontana Ecologia de aves urbanas: Conceitos e 
procedimentos Para coleta dados 

83 

8 MSc. Fabíola Poletto Técnicas de coleta e taxidermia de 
aves 

84 

9 Dra. Cristina Yumi Miyaki Genética e Evolução de Aves 92 

10 Dr. Alexandre Aleixo Introdução à Sistemática Filogenética 
de Aves 

93 

11 Dr. Jorge L.B. Albuquerque Ecologia e Comportamento de Aves de 
Rapina diurnas 

94 

12 Dr. Luiz dos Anjos Levantamento Quantitativo de Aves 
em Ambiente Florestal 

95 
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Mini-curso 01: Ecologia da Polinização 

Ministrante: Dra. Isabela Galarda Varassin 

Data: 22 a 25/11/2004 

 

 

EMENTA: 

 

Caracterização da flor e aspectos relacionados à atração floral. Recursos florais utilizados 

por animais. Influência da secreção de néctar na visitação floral. Estratégias de forrageio 

empregadas por beija-flores. Influência da fenologia na polinização. 

 

METODOLOGIA: 

 
As aulas serão conduzidas por meio da apresentação oral dos conteúdos, sempre através 

da exposição de exemplos práticos que busquem identificar os principais fatores que 

determinam as variações adaptativas das plantas e sua evolução. A aula final será conduzida 

durante saída a campo para observar variações adaptativas nas flores. O desenvolvimento das 

atividades em sala de aula se dará com o apoio de datashow e projetor de diapositivos, além do 

uso do quadro negro.  

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

Crawley M.J. 1996. Plant ecology. Oxford, Blackwell scientific publications. 

DD aaff nnii   AA..   1199 9922 ..   PP ooll ll ii nnaa tt ii oonn   eeccoo ll ooggyy ..   AA  pp rraacctt ii ccaa ll   aapppp rrooaacchh ..   OOxxff oorrdd ,,   IIRR LL   PP rreess ss   

aa tt   OOxxff oorrdd  UUnniivveerrss ii tt yy   PP rreess ss ..   

Endress PK. 1994. Diversity and evolutionary biology of tropical flowers. Cambridge, Cambridge 

University Press. 

Faegri K, van der Pijl L. 1980. The principles of pollination ecology. New York, Pergamon Press. 

Harborne JB, ed. Introduction to ecological biochemistry. London, Academic Press, 3rd ed, 42-

81. 
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Hunter MD, Ohgushi T, Price PW, eds. 1993. Effect of resource distribution on animal-plant 

interactions. San Diego, Academic Press. 

Jones CE, Little RJ, eds. 1983. Handbook of experimental pollination biology. New York, 

Scientific and Academic Editions. 

Kearns CA, Inouye DW. 1993. Techniques for pollination biologists. Colorado, Colorado 

University Press. 

Proctor M, Yeo P, Lack A. 1996. The natural history of pollination. London, Harper Collins 

Publishers. 
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Mini-curso 02: Ecologia da dispersão de sementes por aves 

Ministrante: Dr. Wesley R. Silva 

Data: 22 a 25/11/2004 

 

 

Aula 1 (22/11): Aspectos históricos e conceituais; conseqüências ecológicas da dispersão de 

sementes. 

- os primeiros estudos sobre dispersão de sementes 

- a importância da ornitologia na evolução do arcabouço teórico do tema 

- o modelo dicotômico “generalista x especialista” 

- hipóteses ecológicas da dispersão de sementes 

- conceitos de eficiência e qualidade na dispersão de sementes 

 

Aula 2 (23/11): Adaptações mutualísticas entre angiospermas e aves frugívoras. 

- o conceito de síndromes de dispersão e sua funcionalidade 

- padrões geográficos, fenológicos, morfológicos e nutricionais dos frutos de 

angiospermas 

- diversidade e evolução das interações aves-plantas 

- padrões morfológicos e comportamentais de aves frugívoras 

 

Aula 3 (24/11): Métodos de estudo em frugivoria e dispersão de sementes por aves. 

- entendendo as diferenças entre “frugivoria” e “dispersão de sementes” 

- problemas de identificação dos organismos interagentes 

- o que registrar sobre as plantas 

- o que registrar sobre as aves 

- coletando “interações” 

- perspectivas de estudo 

 

Aula 4 (25/11): Prática de campo no campus da FURB 

- observação dos padrões morfológicos nos frutos das plantas ornitocóricas do campus 
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- identificação e observação do comportamento em aves frugívoras 

- discussão in loco de questões abordadas nas aulas teóricas 

 

OBS: Cada aluno deverá levar seu próprio binóculo na prática de campo. Para a parte teórica 

será necessário somente um projetor multimídia. 
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Mini-curso 03: Comportamento sexual das aves 

Ministrante: Dr. Marcos Rodrigues 

Data: 22 a 25/11/2004 

 

 

Marcos Rodrigues 

Universidade Federal de Minas Gerais 

 

Ementa: O mini-curso tem o objetivo de introduzir ao aluno as bases teóricas do estudo do 

comportamento animal, com o foque no comportamento sexual das aves. Alguns conceitos 

chaves, como por exemplo adaptação e instinto, serão abordados, bem como a construção de 

etogramas, e a formulação de hipóteses. Outros tópicos abordados são: Sistemas de 

acasalamento, aparelho reprodutivo de machos e fêmeas, cálculo do período fértil de fêmeas, 

mecanismos de procedência de espermatozóides, comportamento de cópula e mecanismos de 

guarda da paternidade. 

 

Textos básicos 

1- Alcock, J. 2001. Animal Behavior. Sinauer, Sunderland MA. 

a. É o livro texto de comportamento animal mais conhecido. A leitura é 

agradável,muito bem ilustrado, mas as vezes é muito americanizado. 

2- Lehner, P.N. 1996. Handbook of ethological methods. Second edition. Cambridge 

University Press.  

a. É um livro sério, que mostra os principais métodos para se estudar o 

comportamento. Há longos capítulos sobre desenho experimental e análise 

estatística, não muito fáceis de serem absorvidos. É um livro denso. Essencial. 

3- Dawkins, M.S. 1989. Explicando o comportamento animal. Editora Manole, São 

Paulo. 

a. É o melhor livro de comportamento animal que eu já li porque vai direto ao 

assunto e mostra o lado polêmico de muitos aspectos da teoria. É daquele tipo 

‘tudo que você gostaria de perguntar sobre o assunto e nunca teve coragem...’. 
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É uma leitura obrigatória para aqueles que já passaram  pelos livros textos 

mais clássicos. 

4- Dawkins, R. 1976. O gene egoísta. Edusp, São Paulo. 

a. Se você quer ser biólogo é essencial, fundamental e principal. É o livro de 

divulgação científica mais importante da área. Coloca os pingos nos ‘is’ da 

teoria. Talvez só perca em importância para Darwin...(exagerei...) 

5- Futuyma, D.J. Biologia Evolutiva. Sociedade Brasileira de Genética. Ribeirão Preto. 

a. A teoria toda está aqui, mas é pesado, complexo, longo e cansativo. Hay que 

ser hombre. Essencial. 

6- Gleiser, M. 1997. A dança do universo: dos mitos de criação ao big-bang. 

Companhia das Letras, São Paulo. 

a. É uma introdução à história do pensamento humano, e de como o método 

científico superou todos os outros métodos filosóficos. Bem escrito, de leitura 

fácil e dinâmica. Ótimo livro de cabeceira. Deveria ser leitura obrigatória. 

7- Krebs, J.R. e Davies, N.B. 1993. Introduction to behavioural ecology. 3rd. Edition. 

Blackwell, Oxford. 

a. A introdução à teoria está ali. Essencial. 

8- Martin, P. e Bateson, P. 1993. Measuring behaviour: An introduction guide. 

Cambridge University Press, Cambridge. 

a. É fundamental se você quer trabalhar na prática com comportamento. Ensina 

uma série de dicas, métodos e abordagens. Bem escrito, em forma de apostila. 

Essencial. 

9- Manning, A. 1977. Introdução ao comportamento animal. Livros Técnicos e 

Científicos Editora, Rio de Janeiro. 

a. É um clássico de época e precisa ser lido. É um livro sério, bem escrito, para 

pessoas adultas e não estudantes americanos que só querem jogar beisebol. 

Apresenta vários conceitos importantes e básicos. Essencial. 

 

Textos avançados: 

1- Keller, E.F. e Lloyd, E.A. 1992. Keywords in evolutionary ecology. Harvard 

University Press, Cambridge, MA. 

a. Escrito por historiadores, filósofos e biólogos (entre os quais S.J. Gould, R. 

Lewontin, D.S. Wilson, P. Bowler, R. Dawkins), trata de explicar os temas 

fundamentais (e polêmicos) da biologia evolutiva, tais como ‘adaptação’, 

‘deriva genética’, ‘neutralismo’, ‘seleção natural’, ‘competição’, entre outros. 
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Alguns capítulos são extremamente difíceis, mas ‘navegar é preciso, viver não 

é preciso’. 

2- Klopfer, P.H. e Hailman, J.P. 1967. An introduction to animal behavior. Prentice 

Hall, Englewood, NJ. 

a. É um clássico de época, com uma abordagem bem diferente da atual 

‘behavioural ecology’ que vale a pena ser lido. É um livro sério, escrito no 

tempo em que professor dava aula de gravata, tinha aprendido latim e cálculo. 

3-  Krebs, J.R. e Davies, N.B. (vários anos). Behavioural Ecology. Blackwell, Oxford. 

a. Uma série de artigos dos quais alguns se tornaram clássicos. Leitura difícil 

mas essencial. 

4- Moller, A.P. 1994. Sexual selection in the barn swallow. Oxford University Press, 

Oxford. 

a. O autor é um dos mais lunáticos escritores da nossa área (‘behavioural 

ecology’), mas seus dados sempre estiveram cercados de suspeitas de fraude, o 

que é uma questão seriíssima em ciência (o pior pecado!). Teria ele cometido 

este bárbaro crime? Isso jamais ficou provado, e portanto todo o crédito deve 

ser dado a ele. Vale a pena ler qualquer artigo de A.P. Moller. É sem dúvida 

um dos escritos mais claros e objetivos que pode existir na área. O livro 

resume uma vida de trabalho com as famosas andorinhas-do-paiol. Há uma 

excelente introdução ao tema da ‘seleção sexual’, um dos paradoxos 

fundamentais da ‘behavioural ecology’: como caracteres sexuais secundários 

de forma, cor e aparência esdrúxulas e improváveis pode ter evoluído por meio 

de seleção natural? 

5- Birkhead, T. e Moller, A.P. 1992. Sperm competition in birds. Oxford University 

Press, Oxford. 

a. Trata de como a competição espermática atua no comportamento reprodutivo 

das aves. É uma excelente introdução a biologia reprodutiva das aves, de 

leitura fácil mas não burra. Essencial. 

6- Ligon, 2001. The evolution of avian breeding systems. Oxford University Press, 

Oxford.  

a. É uma revisão sobre o assunto, sem muita novidade e de leitura tediante, mas 

tem quase todas as referências (que não são poucas) sobre o tema. Essencial, 

mas chato. 

7- Bennet, P.M. e Owen, I.P.F. 2002. Evolutyonary Ecology of Birds. Oxford University 

Press, Oxford. 
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a. É um livro que resume anos de pesquisa dos dois jovens autores. Eles fazem 

várias análises evolutivas usando o método comparativo, que controla por 

filogenia. Muita estatística avançada. Se as estatísticas estiverem corretas, 

corroboraria as hipóteses de David Lack, um visionário sobre o assunto. 

Apesar da estatística, não é de leitura difícil. Lendo-o, você vai ter vários 

‘insights’ (iluminações). Pra falar a verdade, é um dos livros mais fascinantes 

sobre biologia evolutiva de aves que eu já li. 
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Mini-curso 04: Fotografia de Aves na Natureza 

Ministrante: Sr. Edson Endrigo 

Data: 22 a 25/11/2004 

 

 

Dia 23 (período da tarde) - AULA TEÓRICA  

• Equipamento Fotográfico e Filme 

• Técincas de Fotometria e Luz 

• Foco e Composição 

• Técnicas de Aproximação e o uso do gravador (Play-back).  

 

Dia 24 (Periódo da tarde - 7:00hs da manhã seria o ideal) - AULA PRÁTICA 

• Neste dia colocaremos em prática as dicas que foram dadas na aula teórica. 
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Mini-curso 05: Conservação de Aves 

Ministrante: Dr. Miguel Ângelo Marini 

Data: 22 a 25/11/2004 
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Mini-curso 06: Introdução à Bioacústica 

Ministrante: Dr. Luiz Pedreira Gonzaga 

Data: 22 a 25/11/2004 

 

 

Prof. Luiz Pedreira Gonzaga 

Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

EMENTA: 

 

Bioacústica: definição e campos de aplicação. Som: produção, transmissão, 

características. Gravação analógica e digitalização de sons de aves e outros animais: 

equipamento, técnicas e princípios gerais. Catalogação e arquivamento de gravações. Análise 

digital e representação gráfica do som: equipamento, técnicas e princípios gerais. Tipos de sons 

emitidos por animais, especialmente aves, e sua descrição. Introdução à bioacústica comparada: 

a aplicação do conceito de homologia a caracteres bioacústicos. Importância da amostragem de 

variação individual, populacional e geográfica. 
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XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia 
21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 

 
 
 

Mini-curso 07: Ecologia de aves urbanas: Conceitos e procedimentos Para coleta dados 

Ministrante: Dra. Carla Suertegaray Fontana 

Data: 22 a 25/11/2004 

 

 

Dra. Carla Suertegaray Fontana 

Bióloga do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS. 

 

O curso visa contextualizar o espaço urbano como um ecossistema interessante 

para estudos de comunidades de aves e apresentar maneiras de se obter respostas a 

questões complexas com baixo custo energético (recursos humanos, financeiros, 

tempo). Serão abordados os seguintes temas, entre outros: (1) breve histórico do estudo 

com aves urbanas no mundo e no Brasil. (2) Caracterização do espaço urbano como 

hábitat potencial para aves. (3) Caracterização das aves que, em geral, ocupam cidades, 

(incluindo exemplos de colonizações) e aves que desaparecem desses ambientes 

(extinções locais). (4) Conceitos ecológicos (e.g. diversidade alfa, beta e gama) e sua 

aplicação em comunidades de aves urbanas. (5) Definição e discussão de metodologias 

de amostragem de aves melhor aplicáveis a estudos com aves em cidades, tendo como 

base experimentos em Porto Alegre, RS. (6) Projetos de pesquisa com avifauna urbana: 

do delineamento experimental a análise dos dados obtidos. No final do curso o aluno 

deverá ser capaz de elaborar um pré-projeto de pesquisa envolvendo aves urbanas em 

sua cidade. 
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Mini-curso 08: Técnicas de coleta e taxidermia de aves 

Ministrante: MSc. Fabíola Poletto 

Data: 22 a 25/11/2004 

 

 

A coleta 

 

 A primeira providência a ser tomada para a realização de uma coleta científica é 

providenciar a documentação necessária, que consiste em:  

- Licença de coleta (emitida pelo IBAMA) 

- Registro da arma (emitida pela SINARM) 

- Guia de transporte de arma (emitida pelo Exército) 

- Permissão de coleta na área de trabalho (obtida através do proprietário da área). 

 

 

Métodos de coleta 

 

 Rede de Neblina – forma bastante eficiente de coletar aves (figura 1). Tem como 

vantagem não danificar o espécime capturado e permite uma seleção dos espécimes para que 

alguns possam ser devolvidos ao ambiente. O procedimento usado para matar o espécime que 

foi coletado em rede, consiste na técnica de compressão torácica, que retarda a respiração e o 

batimento cardíaco, resultando em morte em poucos segundos. 
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                                    Figura 1. Rede de Neblina. 

 

 

 Arma de fogo – utiliza-se espingardas (por ex. de calibre 16), cujos cartuchos podem ser 

preparados escolhendo o diâmetro do chumbo a ser utilizado. Menor o diâmetro do chumbo 

para espécies menores. Este método é bastante útil e eficaz, uma vez que, existem espécies de 

aves que não caem em rede de neblina. O playback é normalmente utilizado para atrair as 

espécies. 

 

 

Cuidados e transporte dos espécimes coletados 

 

 Sempre após a morte de um espécime é necessário obstruir os orifícios com algodão 

para que líquidos corporais não escorram e sujem as penas. Coloca-se o espécime em um cone 

de papel (figura 2), para que as penas não fiquem dobradas ou fora da posição correta.  

 

 

 
                          Figura 2. Cone para armazenagem de aves antes da preparação. 

 

 

 Espécimes preparados (taxidermizados) no campo devem ser colocados em caixas de 

isopor, protegidos por camadas de algodão. Normalmente não ocorre nenhum dano ao espécime 

e este pode ser incorporado a uma coleção ornitológica. 

 Caso o local de coleta seja próximo ao laboratório, pode-se apenas tomar os cuidados 

básicos com os espécimes, podendo realizar o preparo imediato ou colocar os espécimes 

diretamente no freezer. 

 

 

TT aaxxiiddee rr mmii aa   
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A palavra taxidermia tem origem grega (taxis = arranjo, organização; derme = pele) e 

corresponde à popular arte de empalhar animais. Este processo consiste na preparação de peles 

de animais para estudos científicos ou exposições. 

 

 

EE qquu ii pp aammeenntt oo ss   ee   ssuubb ss tt âânncc ii aass   nn eecceess ssáá rr ii aa   pp aarr aa   oo   pp rr eeppaarroo   dd aass   ppee ll ee ss   

 

- Bisturi, pinças, tesouras, alicate, linha, agulhas, palitos de madeira, algodão, pincel 

(para “pentear” as penas), fubá ou fécula de batata (para absorção de fluídos corpóreos), Bórax 

(borato de sódio) para secar e preservar os espécimes. 

 

 

II nn ff oorr mmaaççõõeess   oo bb tt ii ddaass   pp aarr aa   ccaaddaa   eesspp éécc ii mmee   

 

 Muitas informações devem ser anotadas para serem adicionadas na etiqueta de cada 

espécime: 

  

- Data e localidade de coleta (com coordenadas obtidas a partir de GPS); 

- Hábitat e estrato da vegetação onde o espécime foi coletado (estudos ecológicos); 

- Comprimento total (depois do espécime taxidermizado o tamanho pode variar, 

dependendo o modo que a pessoa prepara a pele); 

- Peso; 

- Ausência ou estágio na muda das penas (ciclo anual); 

- Cor das partes nuas: íris, bico (maxila e mandíbula), tarso, anel perioftálmico (se 

possuir); 

- Sexo e tamanho das gônadas: para se obter esta informação é necessário abrir a carcaça. 

Macho � – comprimento e largura do testículo esquerdo (normalmente maior que o direito); 

Fêmea � – comprimento e largura do ovário, que pode ser: liso (jovem) ou granulado (adulta), 

anotar também se o oviduto é convoluto (já pôs ovos) (Figura 3); 

- Grau de ossificação do crânio e presença ou ausência da bursa de Fabricius (indicativos 

de idade); 

- Quantidade de gordura (ciclo anual); 

- Conteúdo estomacal: conservar em álcool (para estudos sobre alimentação); 

- Pedaços do músculo peitoral são preservados em tubos com álcool para estudos 

genéticos. 
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Figura 3. Órgãos reprodutivos em aves. Macho e fêmea. 

 

  

PP rr eeppaarr aaççããoo   ddaa   ppeell ee   

 

1. A incisão inicial deve ser feita do esterno até a cloaca (figura 4), quanto menor o 

tamanho do corte melhor para o preparo. 

 

             
 

               Figura 4. Incisão inicial. 

 

2. Separa-se a pele até que apareça o joelho, então, corta-se a articulação e continua a 

separar a pele até o calcanhar (figura 5). 

 

 
  Figura 5. Corte do joelho. 



 88 

 

 

3. Estando as pernas livres, corta-se a região da cloaca (figura 6). 

 

              
           Figura 6. Corte da cloaca. 

 

 

4. Inicia-se a separação da pele do corpo (figura 7A), para isto utilize os dedos ou pinça. 

Quando as asas começarem a aparecer, faça um corte na articulação dos ombros (figura 7B). 

 

     
    Figuras 7 A e B. Retirando a pele do corpo e cortando os ombros. 

 

5. Depois, continue a separação da pele até a cabeça (para algumas é necessário um 

segundo corte para remoção do crânio). Quando chegar nos olhos, retire-os com auxílio de uma 

pinça. É necessário cuidado para que não estourem e o humor aquoso vaze (figura 8). 

 

 
       Figura 8. Remoção dos olhos. 
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6. Para a retirada do cérebro, corta-se a parte posterior do crânio (figura 9A), e com uma 

tesoura corta-se a musculatura abaixo da mandíbula para a retirada da língua (figura 9B).  

 

A B 

 

Figuras 9A: corte do crânio;  9B: retirada da parte occipital e língua.  

 

 

7. Durante todo este processo é necessário polvilhar o bórax na pele e musculatura. 

 

8. Depois do processo de descarneamento feito, o próximo passo é desvirar a pele para o 

lado direito, e colocar os olhos feitos com algodão (figura 10). 

 

 

 

 
 Figura 10. Arrumando os olhos. 

 

 

9. Costura-se a região das asas (figura 11). 
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 Figura 11. Costura das asas. 

 

 

10. Para o enchimento do espécime constrói-se um manequim de algodão enrolado em uma 

vareta com dimensões semelhantes as do espécime (figura 12). 

 

 
 

Figura 12. Manequim de algodão. 

 

 

11. Vista a pele, cuidando para que a ponta do palito fique encaixada na base do bico. Feche 

a incisão inicial com linha e agulha (figura 13). 

              
 

    Figura 13. Costura do corte inicial. 

 

 

 

12. Como acabamento, deve-se arrumar as penas e envolver o espécime em uma fina 

camada de algodão. Por fim, coloca-se a etiqueta e deixa o espécime secar. 
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PP oo ss ii çç ãã oo   dd oo ss   ee ss pp éé cc ii mm ee ss   

 

Devido a grande diversidade de aves, alguns espécimes devem ser colocados em posições 

especiais, principalmente devido ao tamanho do pescoço, como mostrado na figura 14. 

 

   
  Figura 14. Posições especiais para aves. 

 

Bibliografia 

 

Auricchio, P. e M. G. Salomão (eds.). 2002. Técnicas de coleta e preparação de vertebrados. 

São Paulo, Instituto Pau Brasil de História Natural. 
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Mini-curso 09: Genética e Evolução de Aves 

Ministrante: Dra. Cristina Yumi Miyaki 

Data: 22 a 25/11/2004 

 

 

Cristina Yumi Miyaki 

Departamento de Biologia, Instituto de Biociências 

Universidade de São Paulo 

  

No presente mini-curso estaremos abordando o que é variabilidade genética, qual sua 

importância, como quantificá-la e como utilizá-la para responder diversas questões biológicas. 

As áreas nas quais a genética tem contribuído são as mais diversas, desde áreas aplicadas, como 

a conservação biológica (por exemplo, com a caracterização da variabilidade existente, a 

identificação de grupos em risco, o aconselhamento de casais reprodutores em cativeiro, a 

identificação do sexo e o melhor conhecimento de sistemas reprodutivos) até áreas de 

conhecimento básico, como o estudo das relações filogenéticas entre táxons (que pode 

contribuir com informações sobre sistemática e biogeografia histórica). Os marcadores 

genéticos se tornaram importantes ferramentas complementares aos estudos ecológicos e 

morfológicos e têm sido amplamente estudados em aves. Exemplos de sua utilização serão 

apresentados. 
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Mini-curso 10: Introdução à Sistemática Filogenética de Aves 

Ministrante: Dr. Alexandre Aleixo 

Data: 22 a 25/11/2004 

 

DR. ALEXANDRE ALEIXO 

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI 

 

Segunda-feira (22/11) 

O que é sistemática?; História resumida da sistemática; Willi Hennig e o cladismo; 

Terminologia; Parcimônia; Máxima Verossimilhança; Índices de suporte filogenético. 

 

Terça-feira (23/11) 

A controvérsia entre morfologia e as moléculas (DNA); Caracteres e seus problemas / 

limitações; A controvérsia entre diferentes métodos de inferência filogenética; Guia 

prático para a análise crítica de filogenias. 

 

Quarta-feira (24/11) 

História da classificação das Aves: de Huxley (1868), aos dias atuais; Sistemática 

filogenética e a origem das aves; A filogenia dos grupos basais das Aves modernas 

(Neornithes): Paleognathae e Galloanserae; Resolução dentro de Neoaves; Relações 

filogenéticas entre ordens de aves aquáticas; Relações filogenéticas entre Strigiformes, 

Apodiformes e Caprimulgiformes. 

 

Quinta-feira (25/11) 

Relações filogenéticas entre Cuculiformes, Coraciiformes, Trogoniformes, Coliiformes 

e Piciformes; Monofilia e o contexto temporal e espacial da diversificação dos 

Passeriformes; Relações filogenéticas dentro de Passeriformes oscines e sub-oscines. 
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Mini-curso 11: Ecologia e Comportamento de Aves de Rapina diurnas 

Ministrante: Dr. Jorge L.B. Albuquerque 

Data: 22 a 25/11/2004 

 

 

Dr. Jorge L.B. Albuquerque 

Associação Montanha Viva 

jlbalbuquerque@terra.com.br) 

 

Ementa: (Carga horária de 8hs) O curso abordará a classificação e distribuição; 

Anatomia, estrutura e modo de vida; Habitats; Comportamento de busca de alimento e estilos de 

caça; migração e nomadismo; biologia reprodutiva; Conservação e proteção. Uma saída de 

campo de uma manhã no antigo Parque Artex. 
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Mini-curso 12: Levantamento Quantitativo de Aves em Ambiente Florestal 

Ministrante: Dr. Luiz dos Anjos 

Data: 22 a 25/11/2004 

 

Prof. Dr. Luiz dos Anjos 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

 

Ementa: 

 

Métodos de amostragem de populações de aves em ambiente florestal; Análises 

comparativas entre os Métodos; Análise da eficiência do Método de Amostragem por pontos de 

escuta; Resultados de alguns estudos que utilizaram o Método de Amostragem por pontos de 

escuta no Brasil. 
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Mini-curso 13: Técnicas de avaliação de marcação-recaptura 

Ministrante: Dr. James J. Roper 

Data: 22 a 25/11/2004 
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Mini-curso 14: Levantamento de aves em áreas úmidas  

Ministrante: MsC. Iury Almeida Accordi 

Data: 22 a 25/11/2004 

 

 

MsC. Iury Almeida Accordi1 

Laboratório de Ecologia de Vertebrados 

Programa de Pós-Graduação em Ecologia UFRGS 

CBRO (Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos) 

curiangodobanhado@brturbo.com 

 

 

O mini-curso abordará aspectos relacionados ao estudo de aves em áreas úmidas, 

com ênfase para estudos populacionais e de comunidades envolvendo a escala de 

paisagem. Serão discutidos diferentes conceitos de áreas úmidas e suas implicações em 

trabalhos ornitológicos. A distribuição e os tipos de áreas úmidas no mundo serão 

apresentados, com ênfase no Brasil. O conceito de ave aquática será discutido, bem 

como suas implicações para trabalhos ornitológicos. Os diversos níveis de abordagem 

em estudos de aves em áreas úmidas serão apresentados, com uma visão geral de 

métodos aplicados em cada nível: organismos, populações, comunidades, sistemas e 

paisagens. Aspectos de delineamento amostral em áreas úmidas serão apresentados, de 

modo a enfatizar sua importância e suas implicações em outras fases do trabalho. 

Aspectos conceituais de complexidade e heterogeneidade de paisagens em áreas úmidas 

bem como dinâmicas espaço-temporais de assembléias de aves serão contextualizados 

com estudo de caso. Por fim, aspectos da conservação de aves em áreas úmidas e o 

papel dos trabalhos ornitológicos para esse fim serão discutidos. 
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Programa 

 

Áreas úmidas: conceitos 

Convenção RAMSAR 

Distribuição de áreas úmidas no mundo e no Brasil 

Tipos de áreas úmidas 

 

O que é uma ave aquática? 

Aves em áreas úmidas: além do conceito 

Níveis de estudo de aves em áreas úmidas: organismos, populações, 

comunidades, sistemas, paisagens. 

 

Métodos de estudos de organismos em áreas úmidas 

Métodos de estudos de populações em áreas úmidas 

Métodos de estudos de comunidades em áreas úmidas 

Métodos de estudos de sistemas em áreas úmidas 

Métodos de estudos de paisagens em áreas úmidas 

 

Delineamento amostral em áreas úmidas 

Complexidade e heterogeneidade em áreas úmidas 

Dinâmicas espaço-temporais em áreas úmidas 

Conservação de aves em áreas úmidas 
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XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia 
21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 

 
 
 

Mini-curso 15: Bioecologia das comunidades de Aves Marinhas Insulares 

Ministrante: Dr. Joaquim Olinto Branco  

Data: 22 a 25/11/2004 

 

 

Dr. Joaquim Olinto Branco  

(UNIVALI) 

 

Ementa:  

 

Introdução ao temas, principais metodologias de estudo. Estratégias reprodutivas 

e de alimentação em aves marinhas insulares. Interação entre pescadores e aves 

marinhas  e programas de conservação no Brasil. 

 

Tópicos abordados  

 

1. Técnicas de amostragens em aves marinhas 

2. Características gerais das principais famílias de aves marinhas 

3. Aspectos reprodutivos das comunidades 

4. Aspectos da alimentação em áreas naturais 

5.  Interações entre pescadores e aves marinhas: ameaça ou benefícios  

6. conservação das aves marinhas 
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XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia 
21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 

 
 
 

Mini-curso 16: Anatomia, Evolução e Sistemática de Aves 

Ministrante: Dr. Luís Fábio Silveira 

Data: 22 a 25/11/2004 

 

 

Prof. Dr. Luís Fábio Silveira 

Departamento de Zoologia 

Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo 

Curador associado das coleções ornitológicas 

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 

 

Ementa: 

 

Origem e evolução das aves - principais teorias; relações entre aves e dinossauros; 

aves do Jurássico, Cretáceo e Terciário; anatomia das aves atuais - tegumento, 

esqueleto, musculatura, sistemas digestivo, respiratório e reprodutivo; análise de 

material anatômico (esqueletos de representantes de diversas ordens); a importância de 

exemplares jovens e dos caracteres ontogenéticos na determinação das homologias 

primárias; principais escolas de sistemática na ornitologia e suas características; 

filogenias de aves atuais e fósseis; diversidade de aves na América do Sul; 

características das principais famílias de aves brasileiras e sua conservação. 
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 AUTORES TÍTULO PAG 

Abreu, C.R. & 
Mattos, G.T 

Carlos Rodrigo Meirelles 
Abreu e Geraldo Theodoro 
de Mattos. 

AVIFAUNA DA UNIDADE 
AMBIENTAL VOLTA GRANDE, 
TRIÂNGULO MINEIRO, MINAS 
GERAIS. 

128 

Almeida, B.J. & 
Barbieri, E. 

Bruno Jackson Melo de 
Almeida e Edison Barbieri. 

OCORRÊNCIA DE CHARADRIUS 
SEMIPALMATUS NO MANGUEZAL 
DATA 13 DE JULHO, ARACAJU-SE. 

129 

Almeida, B.J.M. & 
Barbieri, E. 

Bruno Jackson Melo de 
Almeida e Edison Barbieri. 

OCORRÊNCIA DE CALIDRIS ALBA 
NA PRAIA DE ATALAIA, ARACAJU-
SE. 

130 

Almeida, M.A. et 
al.. 

Marco Antônio Barreto de 
Almeida; Edmilson dos 
Santos; Tânia de Freitas 
Raso; Maria de Lourdes 
Salvi; Marilina Bercini. 

OCORRÊNCIA DE PSITACOSE 
HUMANA EM CACHOEIRINHA, RIO 
GRANDE DO SUL, ASSOCIADA AO 
CONTATO COM CATURRITAS 
(MYIOPSITTA MONACHUS). 

131 

Altafini, L.L. & 
Fontana C.S. 

Luciana Luizelli Altafini e 
Carla Suertegaray Fontana. 

UTILIZAÇÃO DE ÁRVORES 
FRUTÍFERAS NATIVAS E 
EXÓTICAS POR AVES EM PORTO 
ALEGRE, RS. 

132 

Alves, A.C.F. et al. Augusto Cezar Francisco 
Alves, Júlio César 
Rodrigues Fontenelle, 
Claudia Maria Jacobi, 
Rogério Parentoni Martins.  

A IMPORTÂNCIA DE HELICONIA 
EPISCOPALIS E H. 
SPATHOCIRCINATA 
(HELICONIACEAE) COMO 
RECURSO PARA COLIBRIS NO 
PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE 
(PERD), MG. 

133 

Alves, J. et al.  Josiane Alves, Márcia 
Emmendoerffer, Fernando 
Quintela, Norton M. 
Gianuca, Eduardo Borsato. 

INVENTÁRIO PRELIMINAR 
FOTODOCUMENTADO DA 
AVIFAUNA NA ILHA DOS 
MARINHEIROS, RIO GRANDE,  RS. 

134 

Amaral, A.C.A. et 
al. 

Andreza Clarinda Araújo do 
Amaral; Inês de Lima 
Serrano do Nascimento, 
Marcos Antonio Vieira 
Filho; Aline de Moraes 
Oliveira; Diego Fortes 
Castelo Branco, Francisco 
das Chagas de Meneses 
Sousa. 

MORFOMETRIA DE DUAS 
POPULAÇÕES DISTINTAS DE 
CORAGYPS ATRATUS NO 
NORDESTE DO BRASIL. 
 

135 

Amaral, A.C.A. et 
al. 

Andreza Clarinda Araújo do 
Amaral; Samanta Della 
Bella; Bruno de Freitas 
Xavier; Ana Cristina de 
Menezes, Elaine Christinne 
Costa Eloy. 

OBSERVAÇÕES 
COMPORTAMENTAIS DE ARARA-
AZUL-DE-LEAR, ANODORHYNCHUS 
LEARI (BONAPARTE, 1856), EM 
CATIVEIRO. 
 

136 

Amaral, A.C.A. et 
al.. 

Andreza Clarinda Araújo do 
Amaral; Malva Isabel 
Medina Hernández, 
Samanta Della Bella; Bruno 
de Freitas Xavier; Ana 
Cristina de Menezes, Elaine 
Christinne Costa Eloy. 

DINÂMICA DE NINHO EM ARARA-
AZUL-DE-LEAR 
(ANODORHYNCHUS LEARI 
BONAPARTE, 1856) EM SERRA 
RANCA, JEREMOABO, BAHIA. 
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Amaral, F.S.R. & 
Wajntal 

Fábio Sarubbi Raposo do 
Amaral e Anita Wajntal. 

 

SISTEMÁTICA MOLECULAR E 
BIOGEOGRAFIA DO GÊNERO 
LEUCOPTERNIS (KAUP 1847): 
DADOS MITOCONDRIAIS 
PRELIMINARES CONTESTAM 
MONOFILETISMO. 

138 

Amaral, K.F. & 
Carvalho 

Karina Felipe Amaral e 
Carlos Eduardo Alencar 
Carvalho. 

DESCRIÇÃO DE NINHOS E OVOS 
DO MIVALGO CHIMACHIMA 
(FALCONIDAE) NO SUDESTE DO 
BRASIL. 

139 

Andrade, R.N. et al. Rosane Nalon de Andrade, 
Leandro Moraes Scoss, 
André Valle Nunes. 

AVALIAÇÃO METODOLÓGICA DO 
USO DE POLEIROS ARTIFICAIS NA 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS. 

140 

Andrade, T.C. & 
Roberti, F.A.V.V 

Tatiane Castilho Andrade e 
Fátima Ap. V. Valente 
Roberti. 
 

O PROGRAMA RAPINANTES COMO 
FERRAMENTA PARA OS 
TRABALHOS DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NA FUNDAÇÃO 
PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO 
PAULO. 

141 

Andrade, V.A. et al. Viviane Alves de Andrade, 
Rafael Bittencourt Kiffer, 
Augusto Piratelli e Everton 
Faustino Oliveira. 

DIETA DE AVES DE SUB-BOSQUE 
EM REGIÃO DE MATA ATLÂNTICA 
NO RIO DE JANEIRO. 
 

142 

Andretti, C. B. et al. Christian B. Andretti, 
Maycon Sanyvan S. 
Gonçalves e Rafael A. Dias. 

PRIMEIRO REGISTRO DA 
REPRODUÇÃO DE RAMPHASTOS 
TOCO NO RIO GRANDE DO SUL. 

143 

Andrioni, P.F. et al. Polyana Favero Andrioni, 
Camila C. Ribas e Cristina 
Yumi Miyaki.  

FILOGENIA MOLECULAR DO 
GÊNERO ARATINGA 
(PSITTACIDAE). 
 

144 

Anjos, L. & 
Shibatta, O. A. 

Luiz dos Anjos e Oscar 
Akio Shibatta. 
 

ANÁLISE COMPARATIVA 
PRELIMINAR DO REPERTÓRIO 
VOCAL E DA COLORAÇÃO EM 10 
ESPÉCIES DE GRALHAS SUL 
AMERICANAS (CYANOCORAX: 
CORVIDAE). 

145 

Anjos, L. et al. Luiz dos Anjos, Edson 
Varga Lopes, Fernando de 
Lima Favaro, Graziele 
Hernandes Volpato e 
Luciana Baza Mendonça. 

ESTRUTURA DE COMUNIDADES 
DE AVES FLORESTAIS AO LONGO 
DO GRADIENTE ALTITUDINAL DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
TIBAGI, PARANÁ, SUL DO BRASIL. 
 

146 

Antonini, Y. et al. Yasmine Antonini, Déborah 
N C Lobato e Roberto 
Azeredo. 
 

INTERAÇÃO MUTUALÍSTICA 
ENTRE HARPIA HARPIJA (AVES: 
FALCONIFORMES) E ABELHAS 
SEM FERRÃO (INSECTA: 
HYMENOPTERA) EM CATIVEIRO, 
NA REGIÃO METROPOLITANA DE 
BELO HORIZONTE, MG. 

147 

Assis, E.C.P. et al. Erica Cristina Pacífico de 
Assis; Fernanda Junqueira 
Vaz, Walter Barrela. 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DOS 
LAGOS DO PARQUE ZOOLÓGICO E 
SUA IMPORTÂNCIA PARA AVES 
AQUÁTICAS DE VIDA LIVRE. 

148 
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Balbão, T.C. et al. Tatiana Coelho Balbão, Erli 
Schneider Costa e Martin 
Sander. 

ASPECTOS POPULACIONAIS DE 
PYGOSCELIS ADELIAE E 
PYGOSCELIS ANTARCTICA EM 
COLÔNIA MISTA DE 
REPRODUÇÃO NA ILHA PINGÜIM, 
ARQUIPÉLAGO SHETLAND DO 
SUL, ANTÁRTICA. 

149 

Barbieri, E. & 
Almeida, B. J.M. 

Edison Barbieri, Bruno 
Jackson Melo de Almeida. 

NOTA SOBRE A OCORRÊNCIA DE 
EUDOCIMUS RUBER NO ESTADO 
DE SERGIPE. 

150 

Barboza, G.D. et al. Graziele D. Barboza, 
Antonio Gomes-Jr, Ioni G. 
Colares, e Leandro Bugoni. 

FRUGIVORIA E DISPERSÃO DE 
SEMENTES DE AROEIRA-
VERMELHA (SCHINUS 
TEREBINTHIFOLIUS) PELAS AVES. 

151 

Barçante, L. et al. Luciana Barçante, Germán 
Arturo Bohoquéz Mahecha 
e Robert John Young. 

ÍNDICE FLORAL E SEUS EFEITOS 
SOBRE O FORRAGEAMENTO DE 
DUAS ESPÉCIES DE TROCHILIDAE 
(APODIFORMES). 

152 

Barcellos-Silveira, 
A. et al. 

André Barcellos-Silveira; 
Iury Almeida Accordi; 
Andreas Kindel e Heinrich 
Hasenack. 

AVALIAÇÃO QUALI-
QUANTITATIVA DA AVIFAUNA DO 
CAMPUS DO VALE, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL: AMOSTRAGEM 
DE OUTONO. 

153 

Barros, O.G. & 
Cintra, R. 

Obed Garcia Barros e 
Renato Cintra. 

 

EFFECTS OF FOREST 
ENVIROMENTAL 
HETEROGENEITY ON 
COMMUNITY COMPOSITION OF 
OWLS (AVES: STRIGIDAE) IN 
CENTRAL AMAZON. 

154 

Bastos, S.S. & 
Machado, C.G. 

Sérgio dos Santos Bastos e 
Caio Graco Machado. 
 

AS AVES VISITANTES DOS 
FRUTOS DE STEPHANOCEREUS 
LUETZELBURGUII (CACTACEAE). 

155 

Bastos et al Bastos. S. S.; Miranda, L. 
D. P.; Lima, C. L; Saba, M. 
D.; Funch, L. S. e Machado, 
C. G.. 

FRUGIVORIA POR AVES EM 
CLUSIA NEMOROSA G. F. W. MEY 
(CLUSIACEA) NA MATA CILIAR DO 
RIO LENÇÓIS, CHAPADA 
DIAMANTINA, BA 

156 

Bedran, C.C.A. et 
al. 

Carla Caroline Alves 
Bedran, Marcelo de Castro 
Silva, Nelson Sanjad e 
Maria Luiza Videira 
Marceliano. 

GÊNESE DA COLEÇÃO 
ORNITOLÓGICA DO MUSEU 
PARAENSE EMÍLIO GOELDI, 1894-
1920. 
 

157 

Belmonte-Lopes, R. 
et al. 

Ricardo Belmonte-Lopes, 
Renato Mitsuo Nagata, 
André Magnani Xavier 
Lima, Milehna Mara 
Garrido, José Lazaro 
Ferreira Barros Jr.. 

MACUQUINHO-DA-VÁRZEA 
(SCYTALOPUS IRAIENSIS): UM 
VÍDEO PARA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL. 
 

159 

Benedicto, G.A. et 
al. 

Giulyana Althmann 
Benedicto, Érica Hasui, 
Claudia Eiko Yoshida. 
 

CARACTERÍSTICAS DE 
NIDIFICAÇÃO DE ALGUMAS 
ESPÉCIES DE AVES EM UM 
AMBIENTE ANTRÓPICO DO 
INTERIOR DE SÃO PAULO. 

160 
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Benevides, G.P. et 
al. 

Giana Paiva Benevides, 
Maria Edilene Silva 
Oliveira e Luís Gonzaga 
Sales Júnior. 
 

ZONEAMENTO DA AVIFAUNA DA 
ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO PECÉM 
– CAUCAIA/ SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE – CEARÁ. 

161 

Berg, S.B. & Abreu, 
T.L.S. 

Sandro B. Berg e Tarcísio 
L. S. Abreu. 
 

MONITORAMENTO DA AVIFAUNA 
DA APA DO GAMA E CABEÇA DE 
VEADO, BRASÍLIA. 

162 

Betini, G.S. & Lima, 
F. 

Gustavo Sigrist Betini e 
Flávio Lima. 
 

A EXPANSÃO DE 
LEPIDOCOLAPTES 
ANGUSTIROSTRIS (O ARAPAÇU-DO-
CERRADO) NO ESTADO DE SÃO 
PAULO.  

163 

Betini, G.S. & 
Pacheco, J.F. 

Gustavo Sigrist Betini e 
José Fernando Pacheco. 

NOVO REGISTRO DE 
CHARITOSPIZA EUCOSMA (O 
MINEIRINHO) PARA O ESTADO DE 
SÃO PAULO. 

164 

Bisheimer, M.V. et 
al. 

Maria Victoria Bisheimer, 
Roberto Boçon, Patrícia 
Pereira Serafini, Jorge L. 
Albuquerque e Luiz dos 
Anjos. 

COMPOSIÇÃO DA AVIFAUNA DA 
BACIA DO RIO CANOAS, NO 
MUNICÍPIO DE URUBICI EM 
SANTA CATARINA. 
 

165 

Bisheimer, M.V. et 
al. 

Maria Victoria Bisheimer, 
Roberto Boçon, Patrícia 
Pereira Serafini, Jorge L. 
Albuquerque e Luiz dos 
Anjos. 

MONITORAMENTO DA 
BIODIVERSIDADE EM BACIAS 
HIDROGRÁFICAS DA MATA 
ATLÂNTICA: RIO CANOAS, SC.  
 

166 

Bisheimer, P. G. et 
al. 

Patrícia Gonçalves 
Bisheimer, Rafael 
Bitencourt Kiffer, Everton 
Faustino de Oliveira, Pedro 
Vianna Tavares e Augusto 
Piratelli. 

MONITORAMENTO DA AVIFAUNA 
EM LAGOS DO CAMPUS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 
DO RIO DE JANEIRO, SEROPÉDICA, 
RJ: RESIDENTES X VISITANTES . 

167 

Bispo, A.A. et al. Arthur Ângelo Bispo, Aline 
Dal´Maso, Sandra Bos 
Mikich, Wagner André 
Pedro. 

RIQUEZA E COMPOSIÇÃO 
ESPECÍFICA DA AVIFAUNA DE 
TRÊS REMANESCENTES DA 
FLORESTA ESTACIONAL 
SEMIDECIDUAL DO MUNICÍPIO DE 
FÊNIX, CENTRO-OESTE DO 
ESTADO DO PARANÁ. 

168 

Bóçon, R. et al. Roberto Bóçon; Luiz dos 
Anjos; Patrícia Pereira 
Seraffini; Luiz Guilherme 
Chaves Santos; Patrícia 
Cavalli. 

DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DA 
AVIFAUNA DA RESERVA 
NATURAL DO CACHOEIRA, 
FLORESTA ATLÂNTICA, LITORAL 
DO PARANÁ. 
 

170 

Bóçon, R. et al. Bóçon, R.; Sipinski, E. A. 
B.; Rivera, de R. e Kawai, 
A. 

A UTILIZAÇÃO DE NINHOS 
ARTIFICIAIS POR AMAZONA 
BRASILIENSIS EM SÍTIOS 
REPRODUTIVOS NA REGIÃO DA 
ILHA RASA, GUARAQUEÇABA – 
PARANÁ. 

171 

Borchardt-Junior, 
C.A. et al. 

Carlos Alberto Borchardt-
Junior, Leda Maria Veber, 
Cláudia Sabrine Brandt, 
Carlos Eduardo 
Zimmermann. 

AVES RARAS EM SANTA 
CATARINA REGISTRADAS NO 
PARQUE NATURAL MUNICIPAL 
NASCENTES DO GARCIA, 
BLUMENAU. 

172 
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Borchardt-Junior et 
al. 

Carlos Alberto Borchardt-
Junior, Leda Maria Veber e 
Carlos Eduardo 
Zimmermann 

PRIMEIROS REGISTROS DE 
LANIISOMA ELEGANS (THUNBERG, 
1823) E CATHARUS USTULATUS 
(NUTTALL, 1840) EM SANTA 
CATARINA. 

173 

Boss, R.L. et al. Roberta Lúcia Boss; Elenise 
A. B. Sipinski; Roberto 
Boçon; Rafael Rivera.  

ESTUDO PRELIMINAR DA ÁREA 
DE USO DE FILHOTES DE 
AMAZONA BRASILIENSIS NA ILHA 
RASA, PARANÁ. 

174 

Braga, A.C.R. & 
Motta-Junior, J.C. 

Ana Claudia Rocha Braga e 
José Carlos Motta-Junior. 
 

USO DE HÁBITAT POR OTUS 
CHOLIBA E ATHENE CUNICULARIA 
(AVES: STRIGIFORMES) NA 
ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE 
ITIRAPINA – SP. 

175 

Branco, J.O. & 
Fracasso, H.A.A. 

Joaquim Olinto Branco, 
Hélio Augusto Alves 
Fracasso. 

 

REPRODUÇÃO DE LARUS 
DOMINICANUS (LARIDAE, AVES) 
NO LITORAL DE SANTA 
CATARINA. 

176 

Branco, J.O. & 
Fracasso, H.A.A. 

Joaquim Olinto Branco, 
Hélio Augusto Alves 
Fracasso. 

 

ALIMENTAÇÃO DE STERNA 
HIRUNDINACEA E S. EURYGNATHA 
NA ILHA DOS CARDOS, 
FLORIANÓPOLIS, SC. 

177 

Brandt, C.S. & 
Zimmermann, C.E. 

Cláudia Sabrine Brandt e 
Carlos Eduardo 
Zimmermann. 

NOVO REGISTRO DE 
PLATYRINCHUS LEUCORYPHUS 
(PATINHO-GIGANTE) PARA O 
ESTADO DE SANTA CATARINA, 
BRASIL. 

178 

Brandt, C.S. et al. Cláudia Sabrine Brandt, 
Carlos Alberto Borchardt 
Júnior, Daniela Fink, Carlos 
Eduardo Zimmermann. 

COMUNIDADE DE AVES DA 
RESERVA PARTICULAR DO 
PATRIMÔNIO NATURAL 
BUGERKOPF, BLUMENAU, SANTA 
CATARINA. 

179 

Britto, V.O. et al. Britto,Vanessa Oliveira; 
Cirne, Maximiano Pinheiro; 
Martino-Roth, Maria Graça; 
Mastrantonio, Geraldo; 
Santos, Paulo Roberto 
Santos.  

AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE 
MICRONÚCLEOS EM CORUJAS-
BURAQUEIRAS, SPEOTYTO 
CUNICULARIA (AVES, STRIGIDAE), 
ATRAVÉS DA COMPARAÇÃO DE 
POPULAÇÕES DE DIFERENTES 
AMBIENTES. 

180 

Britto, V.O. et al. Vanessa Oliveira Britto1; 
Maximiano Pinheiro Cirne1; 
Geraldo Mastrantonio. 
 

HEMOPARASITOS EM AGELAUIS 
RUFICAPILLUS (ICTERIDAE, AVES) 
EM ÁREA DE PLANTIO DE ARROZ 
IRRIGADO NA GRANJA 4 IRMÃOS - 
MUNICÍPIO DO RIO GRANDE/RS: 
UMA ANÁLISE PRELIMINAR. 

181 

Cabanne, G.S. & 
Miyaki, C.Y. 

Gustavo Sebastián Cabanne 
e  Cristina Yumi Miyaki. 
 

ESTRUTURA GENÉTICA 
POPULACIONAL E 
FILOGEOGRÁFICA DE 
XIPHORHYNCHUS FUSCUS FUSCUS 
NO SUDESTE DA FLORESTA 
ATLÂNTICA: DESCRIÇÃO E 
HIPÓTESE DE SUA ORIGEM. 

182 

Calabuig, C.P. et al. Cecilia P. Calabuig, 
Marcelo D. M. Burns e 
Rafael A. Dias. 

REPRODUÇÃO DE BOTAURUS 
PINNATUS EM UM ARROZAL NO 
RIO GRANDE DO SUL. 

183 
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Calabuig, C.P. et al. Cecilia Pérez Calabuig, 
Fábio Mazin e Viviane 
Morlanes. 
 

RESULTADOS PRELIMINARES 
SOBRE O REGISTRO DE ANIMAIS 
CARNICEIROS QUE SE 
ALIMENTAM DE AVES 
IMPACTADAS POR UMA LÍNEA 
ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO 
LOCALIZADA NO LIMITE 
SETENTRIONAL DA ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA DO TAIM: RIO 
GRANDE DO SUL. 

184 

Candia-Gallardo, 
C.E.  et al. 

Carlos Ernesto Candia-
Gallardo, Pedro Ferreira 
Develey e Jean Paul Walter 
Metzger. 

FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL E 
PREDAÇÃO DE NINHOS EM 
REGIÃO DE MATA ATLÂNTICA NO 
PLANALTO PAULISTA, SP. 

185 

Carlos, C.J. & Silva, 
W. 

Caio José Carlos e Weber 
Silva. 
 

HISTÓRIA E STATUS ATUAL DO 
GAVIÃO-DE-PENACHO SPIZAETUS 
ORNATUS NO CENTRO DE 
ENDEMISMO PERNAMBUCO, 
NORDESTE DO BRASIL. 

186 

Carlos, C.J. et al. Caio José Carlos, Jean-
François Voisin e Carolus 
Maria Vooren. 

O PETREL-GIGANTE DAS ILHAS 
FALKLAND E GOUGH 
MACRONECTES GIGANTEUS 
SOLANDERI MATHEWS, 1912 NO 
BRASIL. 

187 

Carneiro, A.P.B. et 
al. 

Ana Paula Bertoldi 
Carneiro, Erli Schneider 
Costa, Martin Sander, 
Leonardo Maltchik Garcia. 

PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE 
AVES AQUÁTICAS SEGUNDO 
ABUNDÂNCIA DE  ÁREAS ÚMIDAS 
NO RIO GRANDE DO SUL. 
 

188 

Carrano, E.  et al. Eduardo Carrano, Raphael 
Eduardo F. Santos, Eduardo 
W. Patrial, Cassiano F. 
Ribas e Louri Klemann 
Júnior. 

COMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO 
DE AVES NA FLORESTA 
ESTADUAL DO PALMITO, 
MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, 
PARANÁ.  
 

189 

Carrano, E.  et al. Eduardo Carrano, Pedro 
Scherer-Neto e Cassiano 
Fadel Ribas. 

DESCARACTERIZAÇÃO DOS 
CAMPOS NATURAIS NO ESTADO 
DO PARANÁ E SUAS IMPLICAÇÕES 
NA CONSERVAÇÃO DA 
AVIFAUNA. 

190 

Carvalho, C.E.A. & 
Mahecha, G.A.B. 

Carlos Eduardo Alencar 
Carvalho & Germán Arturo 
Bohórquez Mahecha. 

SUCESSO REPRODUTIVO DE 
ICTINIA PLUMBEA (ACCIPITRIDAE -
FALCONIFORMES) EM DOIS 
AMBIENTES NO NOROESTE DE 
MINAS GERAIS. 

192 

Carvalho, C.M. & 
Bicca-Marques, J.C. 

Cristian Marcelo Carvalho e 
Júlio César Bicca-Marques. 

 

UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 
ARBÓREO POR LEPTASTHENURA 
SETARIA (FURNARIIDAE) EM 
FLORESTA OMBRÓFILA MISTA 
MONTANA NO RIO GRANDE DO 
SUL. 

193 

Carvalho, D.L. et al. Dorinny Lisboa de 
Carvalho, Vítor Cunha de 
Castro, Monique Lozado 
Andrade, Fabiana Silva 
Bittencourt, Renato de 
Oliveira Affonso. 

COMPOSIÇÃO DA AVIFAUNA EM 
UM TRECHO DA BARRAGEM DA 
PEDRA, JEQUIÉ, BAHIA. 

194 
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Carvalho, S.T et al. Sílvia Tereza de Carvalho, 
Elinete Batista Rodrigues, 
Marcelo de Sousa e Silva, 
Douglas  Danilo dos Santos 
Sousa e Marcos Pérsio 
Dantas Santos. 

PRIMEIRO REGISTRO 
CONFIRMADO DE 
XIPHORHYNCHUS GUTTATUS 
(DENDROCOLAPTIDAE) NO 
ESTADO DO PIAUÍ. 

195 

Catroxo, M.H.B. et 
al. 

Catroxo, M.H.B.; 
Pongiluppi, T.; Godoy, 
S.N.; Milanelo, L.; Ferreira, 
J.P.N.; Petrella, S.; Curi, 
N.A.. 

DETECÇÃO SIMULTÂNEA DE 
PARAMIXOVÍRUS E ROTAVÍRUS 
EM INTESTINO DELGADO DE 
PINTASSILGO (CARDUELIS 
MAGELLANICA) POR MICROSCOPIA 
ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO.  

196 

Cerqueira Junior, 
M.C. et al. 

Marconi Campos Cerqueira 
Junior, Gabriel Arvelino de 
Paula e Rômulo Ribon. 

OCORRÊNCIA DO PATO-
MERGULHÃO (MERGUS 
OCTOSETACEUS) NA PORÇÃO 
MERIDIONAL DA CADEIA DO 
ESPINHAÇO, MINAS GERAIS, 
BRASIL. 

197 

Coelho & Machado Aline G. Coelho e Caio G. 
Machado 

OS BEIJA-FLORES E SEUS 
RECURSOS FLORAIS NO PARQUE 
MUNICIPAL DE MUCUGÊ, 
MUCUGÊ, CHAPADA 
DIAMANTINA, BA 

198 

Colabuono, F.I. et 
al. 

Fernanda I. Colabuono, 
Viviane Barquete e João 
Carlos Brahm Cousin. 

LESÕES CAUSADAS POR 
PARASITOS NO PRÓ-VENTRÍCULO 
DOS PETRÉIS-GIGANTES 
MACRONECTES GIGANTEUS E 
MACRONECTES HALLI 
(PROCELLARIIFORMES: 
PROCELLARIIDAE). 

199 

Correia, R.S. et al. Rivonildo de Sousa Correia, 
Elinete Batista Rodrigues, 
Marcelo de Sousa e Silva, 
Sílvia Tereza de Carvalha, 
Douglas  Danilo dos Santos 
Sousa e Marcos Pérsio 
Dantas Santos. 

ANÁLISE DE 
REPRESENTATIVIDADE DAS 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO 
ESTADO DO PIAUÍ, UTILIZANDO 
AVES COMO GRUPO INDICADOR. 

200 

Costa, E.S. et al. Erli Schneider Costa, César 
Rodrigo dos Santos, 
Cesarina Vilanova Mendes,  
Ana Paula Bertoldi 
Carneiro, Tatiana Dornelles 
Oliva, Nicolas Eugênio 
Mascarello, Leonardo 
Maltchik Garcia, Martin 
Sander. 

ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO 
DE AVES MARINHAS EM 2002 E 
2003 OBTIDOS ATRAVÉS DE 
CENSOS  REALIZADOS A BORDO 
DO NAPOC ARY RONGEL NAS 
DERROTAS BRASIL – ANTÁRTICA 
– BRASIL. 

201 

Costa, E.S. et al. Erli Schneider Costa, César 
Rodrigo dos Santos, 
Alexandre G. Só de Castro, 
Martin Sander. 

AVES PATAGÔNICAS E 
ANTÁRTICAS REGISTRADAS NO 
LITORAL NORTE DO RIO GRANDE 
DO SUL – BRASIL.   

202 

Costa, T.V.V. & 
Nunes, J.F. 

Thiago Vernaschi Vieira da 
Costa e Juliano Fiorelini 
Nunes. 

DIETA DO GAVIÃO-CARIJÓ BUTEO 
MAGNIROSTRIS (FALCONIFORMES, 
ACCIPITRIDAE) BASEADA EM 
ANÁLISE DE CONTEÚDOS 
ESTOMACAIS. 

203 
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Dal’Maso, A. & 
Mikichi, S.B. 

Aline Dal’Maso e Sandra 
Bos Mikichi. 

AVIFAUNA EM REMANESCENTES 
DA FLORESTA OMBRÓFILA MISTA 
E PLANTIOS DE PINUS SPP. NA 
REGIÃO CENTRO-SUL DO ESTADO 
DO PARANÁ. 

204 

D'Horta, F.M. et al. Fernando M. d'Horta, 
Camila C. Ribas e José 
Maria C. da Silva. 

RELAÇÕES FILOGENÉTICAS NO 
COMPLEXO ICTERUS CAYANENSIS-
CHRYSOCEPHALUS E 
IMPLICAÇÕES PARA A 
INTERPRETAÇÃO DOS PADRÕES 
ATUAIS DE VARIAÇÃO NA 
PLUMAGEM. 

205 

Dias, A.C. et al. André Camilli Dias; Camila 
Nunes Gonzaga; Paulo 
Roberto dos Santos; Natalia 
Rios Andrade; Mônica 
Rebuffo; Thiago Miller 
Moreno; Paulo Martuscelli; 
Renata Gaspar Vieira e 
Fausto Pires de Campos. 

MOVIMENTAÇÃO DO PLANTEL DE 
AVES NO CENTRO DE ESTUDOS E 
MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES 
- CEMAS DA FUNDAÇÃO 
FLORESTAL/SMA, EM 2003, COM 
FAUNA ORIGINÁRIA DE 
APREENSÃO EM SÃO PAULO, 
BRASIL. 

2056 

Emmendoerffer, M. 
et al. 

Márcia Emmendoerffer, 
Josiane Alves, Norton M. 
Gianuca, Mara Núbia C. de 
Oliveira e Maria 
Auxiliadora S. Lima. 

A ARTE DE PRESERVAR - 
CONHECER, PRATICAR E 
MULTIPLICAR A OBSERVAÇÃO DE 
AVES: UM PROJETO DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA 
PATRULHEIROS AMBIENTAIS 
MIRINS EM RIO GRANDE, RS. 

208 

Faccio, M. & Pizo, 
M.A. 

Maya Sonnenschein Faccio 
e Marco Aurélio Pizo. 
 

DIETA DE DUAS ESPÉCIES DE 
TURDUS EM UMA ÁREA 
FRAGMENTADA NO ESTADO DE 
SÃO PAULO. 

209 

Faria, P.J. et al. Patrícia J. Faria; Fausto R. 
Campos; Fausto P. Campos; 
Joaquim O.  Branco; Hélio 
A. A. Fracasso; João S. 
Morgante; Michael W. 
Bruford. 

ANÁLISE COMPARATIVA DE 
ESTRUTURA POPULACIONAL EM 
QUATRO ESPÉCIES DE TRINTA-
RÉIS QUE SE REPRODUZEM NA 
COSTA BRASILEIRA (STERNA 
HIRUNDINACEA, S. MAXIMA, S. 
FUSCATA E ANOUS STOLIDUS) 
(AVES: CHARADRIIFORMES). 

210 

Faria, L. C. de A. et 
al 

Faria, L. C. de A. et al; 
Valle-do N. C; Castro-de S. 
P. E Dilva-Jr.-da N. J. 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA 
AVIFAUNA DA ÁREA SOB 
INFLUÊNCIA DA UHE SERRA 
QUEBRADA - TO 

211 

Fávaro, F.L. et al. Fernando de Lima Fávaro, 
Luiz dos Anjos, Edson 
Varga Lopes, Graziele 
Hernades Volpato e Luciana 
Baza Mendonça. 

EFEITOS DO GRADIENTE 
ALTITUDINAL SOBRE AS 
ESPÉCIES DE AVES FLORESTAIS 
DA FAMÍLIA FURNARIIDAE NA 
BACIA DO RIO TIBAGI, SUL DO 
BRASIL. 

212 

Fedrizzi, E. C. Carmem Elisa Fedrizzi. 
 

NOTAS SOBRE STERNA HIRUNDO 
HIRUNDO E THALASSEUS 
SANDVISENSIS EURYGNATHUS NO 
LITORAL NORTE DE 
PERNAMBUCO. 

213 

Fedrizzi, E. C. Carmem Elisa Fedrizzi. 
 

SONORIDADE DA AVIFAUNA DA 
COROA DO AVIÃO, LITORAL 
NORTE DE PERNAMBUCO 

214 
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Ferreira, I. et al. Ildemar Ferreira, Pedro 
Ernesto Correia Ventura e 
Hermes Ribeiro Luz. 

LISTAGEM PRELIMINAR DA 
AVIFAUNA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DO RIO DE 
JANEIRO. 

215 

Figueiredo, M.S. & 
Gonzaga, L.P. 

Marcos de Souza Lima 
Figueiredo1 e Luiz Pedreira 
Gonzaga. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS 
ESPÉCIES DO GÊNERO 
FORMICIVORA (PASSERIFORMES: 
THAMNOPHILIDAE) NO BRASIL. 

216 

Figueiredo. M.S.L. 
& RodriguesM. 

Marcos de Souza Lima 
Figueiredo e Marcos 
Rodrigues. 

EFEITOS DA LATITUDE E DA ÁREA 
SOBRE A RIQUEZA DE ESPÉCIES 
DE FURNARII (PASSERIFORMES: 
SUBOSCINES) NA REGIÃO 
NEOTROPICAL. 

217 

Fink, D. & Santos, 
D.S. 

Daniela Fink; Daisy da 
Silva Santos. 

OBSERVAÇÕES PRELIMINARES DE 
BEIJA-FLORES VISITANTES DE 
BROMÉLIAS NO PARQUE DAS 
NASCENTES, BLUMENAU, SANTA 
CATARINA. 

218 

Fink, D. et al. Daniela Fink; Cláudia 
Sabrine Brandt; Cristiane 
Krieck; Carlos Eduardo 
Zimmermann.  

CAPTURA E MARCAÇÃO DE 
TROCHILIDAE EM DUAS 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO -
BLUMENAU – SANTA CATARINA. 

219 

Fins, K.M. & Alves, 
M.A.S. 

Kleber M. Fins e Maria 
Alice dos Santos Alves.  
 

DIETA E ANÁLISE 
MORFOMÉTRICA DE 
TRICHOTHRAUPIS MELANOPS 
(EMBEREZIDAE) EM UMA ÁREA 
DE MATA ATLÂNTICA DA ILHA 
GRANDE, RJ: UMA COMPARAÇÃO 
ENTRE SEXOS. 

220 

Fracasso, H.A.A. et 
al. 

Hélio Augusto Alves 
Fracasso, Joaquim Olinto 
Branco, José Roberto 
Verani. 

ECOLOGIA REPRODUTIVA DE 
STERNA HIRUNDINACEA LESSON 
(LARIDAE, AVES) NA ILHA DOS 
CARDOS, FLORIANÓPOLIS, SC. 

221 

Franz, I. et al. Ismael Franz; Paulo 
Henrique Ott; Marcelo 
Pereira de Barros.  

AVIFAUNA DA FLORESTA 
NACIONAL DE CANELA, RS: 
DADOS PRELIMINARES. 

222 

Freitas-de, M. A. et 
al. 

Marco Antonio de Freitas; 
Elbano Paschoal de 
Figueiredo Moraes; Ângelo 
Giussepe Rodrigues 
Brasileiro; Luiz Eduardo 
Moysés; Thaís Figueiredo 
Santos Silva. 

AVIFAUNA DA ESCOLA 
AGROTÉCNICA FEDERAL DE SÃO 
CRISTÓVÃO, SERGIPE. 

223 

Freitas-de, M. A. et 
al. 

Marco Antonio de Freitas; 
Elbano Paschoal de 
Figueiredo Moraes; Ângelo 
Giussepe Rodrigues 
Brasileiro; Luiz Eduardo 
Moysés; Thaís Figueiredo 
Santos Silva. 

ORNITOFAUNA DA FAZENDA 
TIMBÓ, SÃO SEBASTIÃO DO 
PASSÉ, BAHIA 

224 

Galetti, M. et al. Mauro Galetti, Fabio 
Schunck, Marcelo Ribeiro, 
Antônio Adão Paiva, 
Renato Toledo, Leandro 
Mineiro. 

ESTIMATIVA POPULACIONAL DO 
PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA 
(AMAZONA BRASILIENSIS) PARA AS 
ILHAS DE CANANÉIA, ILHA 
COMPRIDA E ILHA DO CARDOSO, 
LOCALIZADAS NO ESTADO DE 
SÃO PAULO - SP. 

225 
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Galetti, M. et al. Mauro Galetti, Fabio 
Schunck, Marcelo Ribeiro, 
Antônio Adão Paiva, 
Renato Toledo, Leandro 
Mineiro. 

MAPEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO 
DO PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA 
(AMAZONA BRASILIENSIS) NO 
ESTADO DE SÃO PAULO - 
SUBSÍDEOS PARA DETERMINAR 
AS ÁREAS DE MAIOR AMEAÇA E 
LOCALIDADES PRIORITÁRIAS 
PARA CONSERVAÇÃO DESTA 
ESPÉCIE NO ESTADO.  

226 

Galvão, P.G. et al. Patrícia Gonçalves Galvão, 
Rafael Bitencourt Kiffer, 
Everton Faustino de 
Oliveira, Pedro Vianna 
Tavares e Augusto Piratelli. 

COMPOSIÇÃO DA AVIFAUNA EM 
LAGOS DO CAMPUS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 
DO RIO DE JANEIRO, SEROPÉDICA, 
RJ. 

227 

Garnero, A.V. et al. Analía del Valle Garnero, 
Mario Angel Ledesma, 
Vanessa Carolina de Sena 
Correia, Isabel de Souza da 
Cunha e Ricardo José 
Gunski. 

ALTA HOMEOLOGIA CARIOTÍPICA 
NA FAMÍLIA TINAMIDAE 
(TINAMIFORMES: AVES). 

228 

Gatto, C.A.F.R. & 
Roper, J.J. 

Cassiano Augusto Ferreira 
Rodrigues Gatto e James 
Joseph Roper. 

CORTE E SUCESSO REPRODUTIVO 
ENTRE LEKS COOPERATIVOS DO 
TANGARÁ, CHIROXIPHIA CAUDATA 
(SHAW & NODDER 1793) (AVES: 
PIPRIDAE). 

229 

Ghizoni-Jr, I.R. Ivo Rohling Ghizoni-Jr. AVIFAUNA DO MUNICÍPIO DE 
VERÊ, SUDOESTE DO PARANÁ. 

230 

Gimenes, M.R. & 
Anjos, L. 

Márcio Rodrigo Gimenes e 
Luiz dos Anjos. 

INFLUÊNCIA DO TAMANHO DAS 
LAGOAS E DA DISPONIBILIDADE 
DE PRESAS SOBRE A 
COMUNIDADE DE CICONIIFORMES 
NA PLANÍCIE ALAGÁVEL DO 
ALTO RIO PARANÁ, BRASIL. 

231 

Giorgetti, M. et al. Milena Giorgetti, Renata 
Cristina Batista Fonseca, 
Aparecido Agostinho 
Arruda. 

IMPORTÂNCIA DE PERESKIA 
ACULEATA (PLUM.) MILL. 
(CACTACEAE) COMO FONTE DE 
ALIMENTO PARA A AVIFAUNA EM 
UM FRAGMENTO DE FLORESTA 
ESTACIONAL SEMIDECIDUAL, EM 
BOTUCATU-SP. 

232 

Gomes-Jr, A. et al. Antonio Gomes Jr., Graziele 
D’Ávila Barboza e Leandro 
Bugoni. 

FRUGIVORIA E DISPERSÃO DE 
SEMENTES DE SCHINUS 
TEREBINTHIFOLIUS POR AVES EM 
UMA ÁREA DE VEGETAÇÃO 
ALTERADA. 

233 

Gonçalves, E.C. et 
al. 

Evonnildo Costa Gonçalves, 
Antônio Augusto Ferreira 
Rodrigues, Artur Silva e 
Maria Paula Cruz 
Schneider. 

FILOGEOGRAFIA GLOBAL DO 
MAÇARICO-RASTEIRINHO, 
CALIDRIS PUSILLA 
(CHARADRIIFORMES, AVES). 

234 

Granzinolli, M.A.M. 
& Motta-Junior, J.C. 

Marco A. Monteiro 
Granzinolli & José Carlos 
Motta-Junior. 

ESTUDO COMPARATIVO DAS 
DIETAS DE BUTEO ALBICAUDATUS 
(ACCIPITRIDAE) E TYTO ALBA 
(TYTONIDAE) NA REGIÃO DE JUIZ 
DE FORA, MG. 

235 

 
 

   



 111 

Grau, E.T. et al. Erwin Tramontini Grau, 
Sérgio Luiz Pereira, Luís 
Fábio Silveira, Elizabeth 
Höfling  e Anita Wajntal. 

HIPÓTESE FILOGEOGRÁFICA 
PARA A DIVERSIFICAÇÃO DO 
GÊNERO ABURRIA, INCLUINDO AS 
ESPÉCIES DE CUJUBINS E 
JACUTINGA (GALLIFORMES: 
CRACIDAE). 

236 

Gressler, D.T. & 
Krugel, M.M. 

Gressler, Daniel T.; Krugel, 
Marilise M.. 

UTILIZAÇÃO DE NINHOS 
ARTIFICIAIS POR AVES NO 
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO 
DE ASSIS, REGIÃO DA CAMPANHA 
DO RIO GRANDE DO SUL. 

237 

Gressler, D.T. et al. Gressler, Daniel T.; Cechin, 
Sonia Z.; Krügel, Marilise 
M.. 

CONTRIBUIÇÕES À ORNITOFAUNA 
DO MUNICÍPIO DE SÃO 
FRANCISCO DE ASSIS, REGIÃO DA 
CAMPANHA DO RIO GRANDE DO 
SUL. 

238 

Guenther, M. & 
Nascimento-Junior, 
A.F. 

Guenther, M. & 
Nascimento-Junior, A.F. 

A DISPERSÃO DE SEMENTES POR 
AVES E O PROCESSO DE 
RECUPERAÇÃO DE MATAS 
CILIARES, MARECHAL CÂNDIDO 
RONDON – PARANÁ. 

239 

Guillherme, E. Edson Guillherme. LEVANTAMENTO ORNITOLÓGICO 
EM ASSIS BRASIL, ESTADO DO 
ACRE, NA FRONTEIRA TRI-
NACIONAL, BRASIL, PERU E 
BOLÍVIA. 

240 

Guimarães, L. et al. Guimarães, Letícia; Garzon, 
Bruno; Young, Robert; 
Bohórquez, Germán A. 
Mahecha. 

VARIAÇÕES VOCAIS DE 
CRYPTURELLUS NOCTIVAGUS 
ZABELE: DIFERENÇAS ENTRE  
O CATIVEIRO E O AMBIENTE 
NATURAL. 

241 

Gunski, R.J. et al. Ricardo José Gunski; 
Analía del Valle Garnero, 
Mario Angel Ledesma, 
Luana Pereira Dos Santos. 

RESULTADOS DE 10 ANOS DE 
PESQUISAS CITOGENÉTICAS EM 
AVES DA ARGENTINA. 

242 

Hansbauer, M.M. et 
al. 

M.M. Hansbauer, I. Storch, 
R. Pimentel, R. Iartelli,  J.P. 
Metzger,  S. Leu, R.  
Borntraeger, J.P. Nieto 
Holguin, U. Hettich. 

EFFECTS OF FOREST 
FRAGMENTATION ON BEHAVIOUR 
AND POPULATION- ECOLOGY OF 
SELECTED BIRD SPECIES OF THE 
MATA ATLÂNTICA IN THE STATE 
OF SÃO PAULO. 

243 

Hasui, E. & Silva, 
W.R. 

Érica Hasui e Wesley 
Rodrigues Silva. 

AMPLITUDE DE NICHO 
ALIMENTAR DE AVES 
FRUGÍVORAS NA FLORESTA 
ATLÂNTICA: INFLUÊNCIA DAS 
CARACTERÍSTICAS 
MORFOLÓGICAS E NUTRICIONAIS 
NA SELEÇÃO DE FRUTOS. 

245 

Hasui, E. et al. Érica Hasui, Verônica 
Souza da Motta Gomes e 
Wesley Rodrigues Silva. 

VARIAÇÃO NA COMUNIDADE DE 
AVES EM DIFERENTES 
FISIONOMIAS DA FLORESTA 
ATLÂNTICA NO SUDESTE DO 
BRASIL. 

246 

Iartelli, R. Rodnei Iartelli. ANILHAMENTO DA AVIFAUNA EM 
AMBIENTES ALTERADOS DE 
MATA ATLÂNTICA, NA SERRA DO 
ITAPETY, MOGI DAS CRUZES, SP. 

247 
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Iartelli, R. Rodnei Iartelli. ATUALIZAÇÃO DA LISTA DE AVES 
DO PARQUE NATURAL 
MUNICIPAL DA SERRA DO 
ITAPETY, MOGI DAS CRUZES, SP. 

248 

Isolani, D. M. & 
Bispo, A.A. 

Daniel Martins Isolani, 
Arthur Ângelo Bispo. 

PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO DAS 
ESPÉCIES DA FAMÍLIA PICIDAE 
NO ESTADO DO PARANÁ, BRASIL. 

249 

Jesus, S. et al. Shayana de Jesus ,  Maria 
Letícia de Loyola Casimiro 
e Emygdio Leite de Araújo 
Monteiro Filho. 

COMPORTAMENTO 
CLEPTOPARASITA DE PITANGUS 
SULPHURATUS (TYRANNIDAE). 

250 

Kajiwara, D. et al. Douglas Kajiwara, Gustavo 
Trainini, Camila S. Castilho 
e Jorge L. B. Albuquerque. 

MONITORAMENTO DE 
POPULAÇÕES DE 
FALCONIFORMES NA BACIA DO 
RIO CANOAS (SC). 

251 

Kaminski, N. & 
Carrano, E. 

Nicholas Kaminski e 
Eduardo Carrano. 

COMUNIDADE DE AVES EM UM 
ECÓTONE (FLORESTA OMBRÓFILA 
DENSA E F.O. MISTA) NA SERRA 
DO CABRAL, MUNICÍPIO DE 
TIJUCAS DO SUL, PARANÁ. 

252 

Koppe, F.R. & Krul, 
R. 

Koppe, Fabrícia Regina; 
Krul, Ricardo. 

ESTUDO DE UMA POPULAÇÃO DE 
SPEOTYTO CUNICULARIA: 
AVALIAÇÃO DA DIETA 
DIFERENCIAL ENTRE MICRO-
HABITATS E DAS AÇÕES 
ANTRÓPICAS, PONTAL DO SUL, 
PR. 

253 

Krieck, C. et al. Cristiane Krieck; Claudia 
Sabrine Brandt; Daniela 
Fink, Carlos Augusto 
Krieck; Luiz Guilherme 
Assunção, Carlos Alberto 
Borchardt Júnior, Carlos 
Eduardo Zimmermann. 

ASPECTOS DA BIOLOGIA DE 
VIREO CHIVI LINNAEUS, 1766 
(VIREONIDAE) NO PARQUE DAS 
NASCENTES, BLUMENAU, SANTA 
CATARINA. 

254 

Krieck, C.A. Carlos Augusto Krieck. LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA 
AVIFAUNA DO MUNICÍPIO DE 
ATALANTA, NA REGIÃO DO ALTO 
VALE DO ITAJAÍ (SANTA 
CATARINA). 

255 

Krieck, C. et al. Cristiane Krieck; Claudia 
Sabrine Brandt; Daniela 
Fink, Carlos Eduardo 
Zimmermann. 

NOVOS REGISTROS DE AVES 
PARA O PARQUE DAS NASCENTES, 
BLUMENAU, SANTA CATARINA 

256 

Krügel, M.M. et al. Marilise M. Krügel, Maria 
Inês Burger e Marco A. 
Alves. 

FRUGIVORIA POR AVES EM 
NECTANDRA MEGAPOTAMICA 
(SPRENG.) MEZ (LAURACEAE) EM 
FLORESTA ESTACIONAL 
DECIDUAL NO RIO GRANDE DO 
SUL, BRASIL. 

257 

Laps, R.R. et al. Rudi R. Laps, Carlos A. 
Borchardt-Junior, Emanuela 
Wehmuth Alves, Sérgio L. 
Althoff e Marco Antônio 
Azevedo. 

REGISTROS DE AVES RARAS OU 
POUCO CONHECIDAS NO ESTADO 
DE SANTA CATARINA A PARTIR 
DE COLEÇÕES. 

258 
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Laranjeiras, T.O. et 
al. 

Thiago Orsi Laranjeiras; 
Nárgila Gomes de Moura; 
Adriana Rosa Carvalho; 
Carlos Eduardo R. de 
Sant’Ana. 

AVIFAUNA DO CAMPUS DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
GOIÁS (UEG), ANÁPOLIS, BRASIL. 

259 

Laranjeiras, T.O. et 
al. 

Thiago Orsi Laranjeiras; 
Nárgila Gomes de Moura; 
Adriana Rosa Carvalho; 
Carlos Eduardo R. de 
Sant’Ana. 

CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL 
PRELIMINAR DA COMUNIDADE 
DE AVES DO CAMPUS DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
GOIÁS, ANÁPOLIS, BRASIL. 

260 

Lau, R Ricardo Lau.  LISTAGEM  PRELIMINAR DA 
AVIFAUNA DO MORRO GAÚCHO E 
ARREDORES DO VALE DO 
TAQUARI, RIO GRANDE DO SUL, 
BRASIL. 

261 

Laurindo, T.F.S. & 
Alves, M.A.S. 

Thiago Felipe da S. 
Laurindo e Maria Alice S. 
Alves. 

PADRÃO DE MUDA EM AVES DE 
MATA ATLÂNTICA NA ILHA 
GRANDE, RJ. 

262 

Ledesma, M.A. et 
al. 

Mario Angel Ledesma; 
Analía del Valle Garnero; 
Ricardo José Gunski. 

O CARIÓTIPO DE QUATRO 
ESPÉCIES DE CRACÍDEOS 
(GALLIFORMES:CRACIDAE). 

263 

Lima, A.M.X. et al. André Magnani Xavier de 
Lima; James Joseph Roper; 
Márcia Arzua Renato 
Garcia Rodrigues; Shanna 
Bittencourt; Luiz Henrique 
Condrati; Carlos Roberto 
Sanquetta. 

ECTOPARASITISMO EM AVES 
SILVESTRES DE REMANESCENTES 
DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA 
EM PIRAQUARA E SÃO JOÃO DO 
TRIUNFO, PARANÁ. 

264 

Lima, A.M.X. et al.  André Magnani Xavier de 
Lima; Renato Garcia 
Rodrigues; Shanna 
Bittencourt; Luiz Henrique 
Condrati; James Joseph 
Roper, Carlos Roberto 
Sanquetta. 

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA 
AVIFAUNA EM REMANESCENTES 
DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA 
PRÓXIMOS AO RIO IGUAÇU, AO 
SUL DO ESTADO DO PARANÁ, 
COM NOVO REGISTRO PARA 
SCYTALOPUS IRAIENSIS 
BORNSCHEIN, REINERT E 
PICHORIM, 1998 (PASSERIFORMES: 
RHINOCRYPTIDAE). 

265 

Lima, P.C. et al. Pedro Cerqueira Lima; Rita 
de Cássia Ferreira da Rocha 
Lima; Sidnei Sampaio dos 
Santos. 

AVIFAUNA NA ÁREA DE 
CERRADO AO SUL DO PIAUÍ, 
PÁTRIA DA ANODORHYNCHUS 
HYACINTHINUS. 

266 

Lima, L.M. Luciano Moreira Lima. PRIMEIRO REGISTRO DE 
CONTOPUS VIRENS PARA O BIOMA 
MATA ATLÂNTICA. 

267 

Lima, P.C. & 
Rocha, M.T.N. 

Pedro Cerqueira Lima e 
Maria Teresa Nunes Rocha. 

O COMPORTAMENTO 
REPRODUTIVO DA GALLINULA 
CHLORUPUS  EM LAGOAS 
INDUSTRIAIS, CAMAÇARI, BAHIA. 

268 

Lima, P.C. et al. Pedro Cerqueira Lima; 
Helen Hays e Rita de Cássia 
F. da Rocha Lima 

UTILIZAÇÃO DE REDES DE 
NEBLINA PARA A COLETA DE 
REGURGITOS DE ESPÉCIES DA 
FAMÍLIA LARIDAE 

269 
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Lins, L.V. & 
Andrade, R.D. 

Lívia Vanucci Lins e Renata 
Dornelas de Andrade. 

NOVOS REGISTROS DO PATO-
MERGULHÃO (MERGUS 
OCTOSETACEUS) NA REGIÃO DA 
SERRA DA CANASTRA, MINAS 
GERAIS.  

270 

Lipski, R.W. et al. Roberta Wegrzinovski 
Lipski, Tayla Coelho 
Gonsalves De Oliveira, 
Leny Cristina Milléo Costa. 

DADOS PRELIMINARES DOS 
COMPORTAMENTOS DE LIMPEZA 
E ALISAMENTO DA PLUMAGEM 
EM STRUTHIO CAMELUS 
(LINNAEUS, 1758), AVES, 
STRUTHIONIDAE.  

271 

Lobato, D.N.C. e 
Rodrigues, M. 

Débora Nogueira Campos 
Lobato e Marcos Rodrigues. 

COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ESPÉCIES DE AVES AQUÁTICAS 
NO RESERVATÓRIO DA 
PAMPULHA (BELO HORIZONTE, 
MG). 

273 

Lopes, E.V. et al. Edson Varga Lopes, Luiz 
dos Anjos, Fernando de 
Lima Fávaro, Graziele 
Hernandes Volpato e 
Luciana Baza Mendonça. 

RIQUEZA E ABUNDÂNCIA DE 
AVES PAPA-FORMIGA 
(THAMNOPHILIDAE) FLORESTAIS 
AO LONGO DO GRADIENTE 
ALTITUDINAL DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO TIBAGI, 
PARANÁ, BRASIL. 

274 

Lopes, P. & Toledo, 
M.C.B. 

Patrícia Lopes e Maria 
Cecília B. Toledo. 

INFLUÊNCIA DA DENSIDADE 
POPULACIONAL HUMANA NA 
AVIFAUNA URBANA DO 
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, SP. 

276 

Lorenzetto, A. et al. Alexandre Lorenzetto, 
Galiana Lindoso e Mauro 
Pichorim. 

A REPRODUÇÃO DE BACURAU-
DA-TELHA (CAPRIMULGUS 
LONGIROSTRIS, CAPRIMULGIDAE) 
NO ESTADO DO PARANÁ. 

277 

Lorenzetto, A. et al Alexandre Lorenzetto, 
Galiana Lindoso, Antonio 
Serbena, Jenifer Russel, 
Mauro Pichorim, Bianca 
Reinert e Lígia Salvo 

PADRÃO DE ATIVIDADE DIÁRIA 
EM DOIS NINHOS DE CURUCACA 
(THESISTICUS CAUDATUS, 
THRESKIORNITIHIDAE) NO 
PARQUE ESTADUAL DE VILA 
VELHA - PR 

278 

Lugarini, C. et al. Camile Lugarini, Patricia 
Pereira Serafini, Janaciara 
Moreira Ribas, Valéria 
Natascha Teixeira, Elenise 
Sipinski. 

AVALIAÇÃO DE ENDOPARASITOS 
EM FILHOTES DE PAPAGAIOS-DA-
CARA-ROXA (AMAZONA 
BRASILIENSIS) DE VIDA LIVRE. 

280 

Luiz, E. R. et al. Edson Ribeiro Luiz, 
Geraldo Theodoro de 
Mattos, Fabiana de Castro 
Morais, Gabriel Arvelino de 
Paula, Rômulo Ribon. 

AVIFAUNA DO ALTO RIO MUCURI, 
REGIÃO DE TEÓFILO OTONI, 
MINAS GERAIS. 

281 

Luiz, E.R. et al. Edson Ribeiro Luiz; 
Fabiana de Castro Morais, 
Geraldo Theodoro de 
Mattos, Rômulo Ribon. 

AVIFAUNA DAS FAZENDAS 
LIMOEIRO E BELA VISTA, 
MUNICÍPIO DE ALMENARA, 
MINAS GERAIS. 

282 

Luiz, M.S.F. et al. Maikel da S. F. Luiz; Arly 
P. Oliveira; Chris A. T. 
Vasques; Esther C. 
Bertazzon; Jaqueline C. 
Vilas Boas; Lidiamar B. 
Albuquerque. 

AVIFAUNA COMO 
BIOINDICADORA DE QUALIDADE 
DE HABITAT NO PARQUE 
ECOLÓGICO RIO FORMOSO 
BONITO - MS. 

283 
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Luz, H.R. et al. Hermes Ribeiro Luz, 
Ildemar Ferreira e Pedro 
Ernesto Ventura. 

MORFOMETRIA DAS AVES 
APREENDIDAS NO CENTRO DE 
TRIAGEM DE ANIMAIS 
SILVESTRES DA UFRRJ. 

284 

Macedo, R.A. et al. Macedo, R. A; Santos, T.S; 
Camargo, N.J;  Rodrigues, 
M.G; Motta, M.C ; Francini, 
R.B.. 

CARACTERÍSTICAS DA AVIFAUNA 
ATROPELADA NA RODOVIA 
DOUTOR MANUEL HYPPÓLITO 
REGO, SP 055. 

285 

Machado, I.F. et al. Irece Farina Machado; 
Joaquim Olinto Branco; 
Juliano César Hillesheim. 

ABUNDÂNCIA E ASPECTOS 
REPRODUTIVOS DE FREGATA 
MAGNIFICENS (MATHEWS, 1914), 
NAS ILHAS MOLEQUES DO SUL, 
FLORIANÓPOLIS, SC. 

286 

Maciel, E. Eduardo Maciel . CONTRIBUIÇÃO AO 
CONHECIMENTO DA AVIFAUNA 
DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA 
BRANCA, RJ. 

287 

Maciel, E. Eduardo Maciel. PSITACÍDEOS REGISTRADOS NO 
RIO DE JANEIRO ASSOCIADOS AO 
TRÁFICO DE ANIMAIS. 

288 

Maciel, E. & 
Oliveira, C.H.P. 

Eduardo Maciel e Carlos 
Humberto Pereira de 
Oliveira. 

NOTAS SOBRE A REPRODUÇÃO DE 
CAPRIMULGUS LONGIROSTRIS 
(BONAPARTE, 1825) NO MUNICÍPIO 
DO RIO DE JANEIRO, RJ. 

289 

Magalhães, V.S. et 
al. 

Vivyanne Santiago 
Magalhães; Severino M. de 
Azevedo Júnior; Daniela 
Pedrosa de Souza. 

ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE 
AVES SILVESTRES ATRAVÉS DE 
ANÁLISES ECOLÓGICAS EM UM 
FRAGMENTO DE MATA 
ATLÂNTICA, IGARASSU, PE, 
BRASIL. 

290 

Mähler, J.K.F. et al. Jan Karel F. Mähler Jr.; 
Carla Suertegaray Fontana, 
Glayson Ariel Bencke, 
Rafael Antunes Dias, 
Giovanni Nachtigall 
Maurício. 

A IMPORTÂNCIA DAS UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS E 
FEDERAIS DO RIO GRANDE DO 
SUL NA PROTEÇÃO DE ESPÉCIES 
DE AVES AMEAÇADAS DE 
EXTINÇÃO. 

292 

Majolo, M.A. et al. Marco Antonio Majolo, 
Elisangela Marder, Maria 
Rosa Pinheiro Machado. 

CRIATÓRIOS COMERCIAIS DE 
ANIMAIS SILVESTRES: UMA 
FERRAMENTA PARA 
CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES?  

294 

Marçal-Júnior, O. et 
al. 

Oswaldo Marçal Júnior, 
Alexandre Gabriel 
Franchin; Rafael Martins 
Valadão. 

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA 
AVIFAUNA NA USINA 
HIDRELÉTRICA DE JAGUARA – 
CEMIG (SACRAMENTO, MG). 

295 

Mata, H. et al. Helena Mata, Giovanni 
Nachtigall Maurício, Carla 
Suertegaray Fontana e 
Sandro Luís Bonatto. 

HISTÓRIA EVOLUTIVA DAS 
ESPÉCIES NÃO-ANDINAS DE 
SCYTALOPUS INFERIDA ATRAVÉS 
DA VARIABILIDADE NO DNA 
MITOCONDRIAL. 

296 

Matsumoto, T.E. et 
al. 

Matsumoto, Tania Elisa; 
Wright, Timothy F.; 
Fleischer, Robert e Miyaki, 
Cristina Yumi. 

ESTUDO DO MONOFILETISMO DA 
TRIBO ARINI (PSITTACIDAE, 
AVES) INFERIDO POR 
SEQÜÊNCIAS DE DNA 
MITOCONDRIAL E NUCLEAR. 

297 

 
 
 

   



 116 

Medeiros, F.L. et al. Fabíola Leite de Medeiros, 
Marcelo de Sousa e Silva, 

Elinete Batista Rodrigues, 
Sílvia Tereza de Carvalho, 
Douglas  Danilo dos Santos 
Sousa e Marcos Pérsio 
Dantas Santos. 

AVIFAUNA DO LITORAL DO 
ESTADO DO PIAUÍ: 
VULNERABILIDADE E 
CONSERVAÇÃO. 

298 

Mendonça, L.B. et 
al. 

Luciana Baza Mendonça, 
Patrícia Pereira Serafini, 
Luiz dos Anjos, Graziele 
Hernades Volpato, Roberto 
Boçon, Edson Varga Lopes, 
Fernando de Lima Fávaro e 
Maria Victoria Bisheimer. 

AVES FRUGÍVORAS DE MÉDIO E 
GRANDE PORTE EM DIFERENTES 
REGIÕES FITOECOLÓGICAS DA 
MATA ATLÂNTICA NO SUL DO 
BRASIL. 

299 

Mestre, L.A.M. Luiz Augusto Macedo 
Mestre.  

AVIFAUNA DA FAZENDA 
ARAPONGAS – FLORESTA COM 
ARAUCÁRIA – LAPA – PARANÁ. 

301 

Migotto, R. et al. Rafael Migotto; Marcelo 
Polo; Wesley Rodrigues 
Silva; Vinícius Xavier da 
Silva. 

FRUGIVORIA E DISPERSÃO DE 
SEMENTES POR AVES DO PARQUE 
ESTADUAL NOVA BADEN, 
LAMBARI-MG. 

302 

Miguel, M. & Silva, 
Z. 

Matusalém Miguel e Zoraia 
Silva. 

LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA 
NA ÁREA DE ESTUDOS 
AMBIENTAIS BOQUEIRÃO, INGAI-
MG . 

303 

Mitroszewski, A. et 
al. 

Alexandre Mitroszewski; 
Márcia Arzua; Pedro 
Scherer Neto. 

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE 
AVES EM ÁREA ADJACENTE AO 
PARQUE ESTADUAL DAS 
LAURÁCEAS, VALE DO RIBEIRA, 
PARANÁ. 

304 

Mocelin, M.A.O. et 
al. 

Márcia A. O. Mocelin, Luiz 
Paulo L. Fedullo e Denise 
W. Monsores. 

OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 
SOBRE OS HÁBITOS E DENSIDADE 
POPULACIONAL DA ARARAJUBA 
(GUARUBA GUAROUBA) EM 
FAZENDA DE PLANTIO DE 
EUCALIPTO NO MARANHÃO. 

305 

Moreira, J.A.P. et 
al. 

J.A.P. Moreira, J.C. Gastal, 
C.B. Machado, P. H. Boff,  
A.S. Streher, R. D. Dal 
Corno, C. Marchetto, 
M.M.D. Oliveira. 

REPRODUÇÃO DE SABIÁ-CICA 
(TRICLARIA MALACHITACEA) EM 
CATIVEIRO. 

306 

Motta-Junior, J.C. José Carlos Motta-Junior. ECOLOGIA TRÓFICA COMPARADA 
DE TRÊS STRIGIFORMES (ATHENE 
CUNICULARIA, TYTO ALBA E ASIO 
CLAMATOR) NA ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA DE ITIRAPINA, SP. 

307 

Motta-Junior, J.C. &  
Granzinolli, M.A.M. 

José Carlos Motta-Junior & 
Marco A. M. Granzinolli. 

ESTRUTURA TRÓFICA EM 
COMUNIDADES DE AVES NO 
CERRADO: EFEITOS EM ÁREAS 
PERTURBADAS. 

308 

Muller, E.S. & 
Krügel, M.M. 

Eliara Solange Muller e 
Marilise M. Krügel. 

TRÊS ESPÉCIES VEGETAIS 
ARBÓREAS UTILIZADAS PELAS 
AVES NA FLORESTA NACIONAL 
DE CHAPECÓ (GLEBA II), 
DISTRITO DE MARECHAL 
BORMANN, CHAPECÓ/SC. 

309 
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Nassar, P.M. et al. Pedro Meloni Nassar, 
Terezinha Chagas Carneiro 
Pessoa e Wesley Rodrigues 
Silva. 

AVIFAUNA DA MATA DE SANTA 
GENEBRA: 30 ANOS DE DADOS 
ORNITOLÓGICOS E PERSPECTIVAS 
PARA O FUTURO. 

310 

Neto, P.S. et al. Pedro Scherer Neto, 
Eduardo Carrano e Cassiano 
F. Ribas. 

DIAGNÓSTICO DA AVIFAUNA NA 
REGIÃO ESTUARINA DA BAÍA DE 
ANTONINA, PARANÁ. 

311 

Neto, P.S. et al.  Pedro Scherer Neto, 
Eduardo Carrano e Cassiano 
F. Ribas. 

DIAGNÓSTICO DA AVIFAUNA PÓS-
DERRAMAMENTO DE ÓLEO NA 
REGIÃO ESTUARINA DA BAÍA DE 
ANTONINA, PARANÁ. 

312 

Neto, P.S. et al.  Pedro Scherer Neto, 
Eduardo Carrano e Cassiano 
F. Ribas. 

MONITORAMENTO DA AVIFAUNA 
AQUÁTICA E LIMÍCOLA NO 
TRECHO SUPERIOR DO RIO 
IGUAÇU, PARANÁ. 

313 

Neves, E.L. et al. Edinaldo L. Neves, Caio G. 
Machado, Camila M. 
Pigozzo, Diego M. Lima e 
Marina S. Castro. 

ESPÉCIES VEGETAIS VISITADAS 
POR CHLOROSTILBON 
AUREOVENTRIS (APODIFORMES: 
TROCHILIDAE) EM UMA ÁREA DE 
CAATINGA NA ESTAÇÃO 
BIOLÓGICA DE CANUDOS, BAHIA. 

314 

Nodari, F.B Fernando Nodari LEVANTAMENTO POR PONTOS DA 
AVIFAUNA DA UNESP – RIO 
CLARO 

315 

Nogueira, D.M. et 
al. 

Denise Monnerat Nogueira, 
Lucia Moreno de Souza, 
Beatriz Goldschmidt, 
Denise Wilches Monsores. 

DESCRIÇÃO DO CARIÓTIPO DA 
ARARA-AZUL-DE-LEAR, 
ANODORHYNCHUS LEARI 
(AVES:PSITTACIFORMES). 

316 

Noronha, M.L.M. et 
al. 

Maria Luisa Marinho de 
Noronha, Vania Soares 
Alves, Ana Beatriz Aroeira 
Soares Gilberto Soares do 
Couto, Sérgio Madeira da 
Costa  e Eduardo Maciel da 
Silva. 

AVES DO PARQUE NATURAL 
MUNICIPAL CHICO MENDES, RIO 
DE JANEIRO - RJ, BRASIL. 

317 

Nunes, C.E.C. & 
Machado, C.G. 

Cristiane E. C. Nunes e Caio 
G. Machado. 

A UTILIZAÇÃO DE ESPÉCIES DE 
LORANTÁCEAS COMO RECURSO 
ALIMENTAR POR AVES NO 
CAMPUS DA UEFS. 

318 

Oliva, T.D. et al. Tatiana Dornelles Oliva, 
Nicolas Eugênio 
Mascarello, Ana Paula 
Bertoldi Carneiro, Erli, 
Schneider Costa, Cesarina 
Vilanova Mendes, Martin 
Sander. 

PRESENÇA DE ALBATROZES NOS 
TRAJETOS RIO GRANDE (BRASIL) 
E SHETLAND DO SUL 
(ANTÁRTICA) EM DOIS 
MOMENTOS CONSECUTIVOS 
(NOV. 2002/ NOV. 2003). 

319 

Oliveira-de et al Túlio Dormas de Oliveira, 
Maria Aparecida Faleiro e 
Livia E. de Andrade 

REGISTRO DE SARCORAMPHUS 
PAPA NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA 
MATA DO CEDRO, NO CENTRO-
OESTE DE MINAS GERAIS 

320 

Oliveira, T.D. & 
Figueira, J.E.C. 

Túlio Dornas de Oliveira e 
José Eugênio Cortes 
Figueira. 

LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES 
DE AVES DE UMA LAGOA 
TEMPORÁRIA DA APA CARSTE DE 
LAGOA SANTA – MG. 

321 
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Otero, L.J.T. et al. Letícia J. Trilho Otero, 
Fernanda S. Rodrigues e 
Rafael A. Dias. 

ABUNDÂNCIA E REPRODUÇÃO DE 
CYGNUS MELANOCORYPHUS EM 
ÁREAS ÚMIDAS DO EXTREMO SUL 
DO RIO GRANDE DO SUL. 

322 

Paludo, D. et al. Danielle Paludo; Paulo 
Martuscelli; Fausto Pires de 
Campos. 

OCORRÊNCIA DE COLÔNIA 
REPRODUTIVA DE GUARÁ-
VERMELHO EUDOCIMUS RUBER 
EM ILHA COMPRIDA NO LITORAL 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
BRASIL. 

323 

Patané, J.S.L. & 
Wajntal, A. 

José Salvatore L. Patané e 
Anita Wajntal. 

FILOGENIA MOLECULAR DE 6 
ESPÉCIES DO GÊNERO 
RAMPHASTOS (PICIFORMES: 
RAMPHASTIDAE) BASEADAS EM 
SEQÜÊNCIAS MITOCONDRIAIS 
DOS GENES 12S E 16S 
RIBOSSOMAIS, ATPASE E REGIÃO 
CONTROLADORA. 

324 

Patrial, E.W. et al. Eduardo W. Patrial , 
Raphael Eduardo F. Santos 
e Eduardo Carrano. 

COMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO 
DA AVIFAUNA NO LITORAL 
NORTE DE SANTA CATARINA, 
BRASIL. 

325 

Peixoto, S.S. et al. Sílvia Silva Peixoto, Daniel 
Gomes Pereira, Jeffsiane 
Keyla Pereira de Farias, 
Márcia Nazareth Cordovil 
do Couto, José Maurício de 
Brito Padrone & Maria 
Elaine de Oliveira. 

AVIFAUNA SILVESTRE NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
BRASIL: O COMÉRCIO ILEGAL 

326 

Pereira, W.A. et al. Wellington Aparecido 
Pereira, Gilberto Francelino 
dos Santos Silva, Marcela 
Baccan Daneluzzi e Fabiano 
Gazzi Taddei. 

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA 
AVIFAUNA DE UM TRECHO DA 
MATA CILIAR DO CÓRREGO DA 
PORTEIRA,SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO - SP. 

327 

Pessoa, R.O. et al. Rodrigo Oliveira Pessoa, 
Gustavo Sebastián Cabanne, 
Luís Fábio Silveira, Cristina 
Yumi Miyaki. 

ESTUDO DA ESTRUTURA 
GENÉTICA POPULACIONAL DE 
CONOPOPHAGA LINEATA 
(CONOPOPHAGIDAE) NO SUDESTE 
DA FLORESTA ATLÂNTICA. 

328 

Peter, A.S. et al. Ângela Schmitz Peter, 
Cristina Stenert, Luís 
Fernando Carvalho Perelló, 
Leonardo Maltchik, 
Demetrio Luis Guadagnin. 

ESTRUTURA ESPACIAL DE 
GRUPOS FUNCIONAIS DE AVES 
AQUÁTICAS EM FRAGMENTOS DE 
ÁREAS ÚMIDAS DO RIO GRANDE 
DO SUL . 

329 

Petry, M.V. et al. Maria Virginia Petry, Vanda 
Simone da Silva Fonseca, 
Jaqueline Brummelhaus, 
Roberta da Cruz Piuco. 

ANÁLISE DO CONTEÚDO 
ESTOMACAL DOS EXEMPLARES 
DE CALONECTRIS DIOMEDEA 
(PROCELLARIIDADE, 
PROCELLARIIFORMES) 
ENCONTRADOS MORTOS NO SUL 
DO BRASIL. 

330 

Petry, M.V. et al. Maria Virgínia Petry, Vanda 
Simone da Silva Fonseca, 
Melissa Vilches, Édison 
Cardoso Teixeira. 

DIVERSIDADE DE GUILDAS 
ALIMENTARES DE AVES EM 
FRAGMENTOS DE FLORESTA 
OMBRÓFILA MISTA DO PARQUE 
NACIONAL DOS APARADOS DA 
SERRA, RS. 

331 
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Pichorim, M. & 
Lorenzetto, A. 

Mauro Pichorim e 
Alexandre Lorenzetto. 

MONOGAMIA E FIDELIDADE AO 
SÍTIO DE NIDIFICAÇÃO EM 
STREPTOPROCNE BISCUTATA 
(APODIDAE). 

332 

Pinheiro, R.T. Renato Torres Pinheiro. AVIFAUNA DA ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL ILHA DO 
BANANAL/CANTÃO – TOCANTINS. 

333 

Pinheiro, R.T. et al. Renato Torres Pinheiro. AVIFAUNA DE PALMAS, UMA 
AMOSTRA DA DIVERSIDADE DO 
CERRADO TOCANTINENSE. 

334 

Pinheiro, T.C. & 
Branco, J.O. 

Tuane Cristine Pinheiro; 
Joaquim Olinto Branco. 

LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA 
NO CAMPUS  DA UNIVALI, ITAJAÍ, 
SC. 

335 

Pivelli, S.R.P. Sandra Regina Pardini 
Pivelli. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 
OBSERVAÇÃO DE AVES – 
TRILHANDO CAMINHOS PARA A 
CONSERVAÇÃO. 

336 

Pivelli, S.R.P. & 
Santos, F.H. 

Sandra Regina Pardini 
Pivelli e Fabiana Henriques 
dos Santos. 

LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA 
DO JARDIM BOTÂNICO DE 
SANTOS – SP. 

337 

Portes, C.E.B. & 
Monteiro, A.R. 

Carlos Eduardo Bustamante 
Portes; Alberto Resende 
Monteiro. 

ESTUDO SOBRE AS 
COMUNIDADES DE AVES 
SILVESTRES DA RESERVA 
FAZENDA MANDALA EM SÃO 
FRANCISCO XAVIER. SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS (SP). 

338 

Presti, F.T. et al. Flavia Torres Presti; Renato 
Caparroz e Cristina Yumi 
Miyaki. 

ANÁLISE DA VARIABILIDADE 
GENÉTICA EM ANODORHYNCHUS 
HYACINTHINUS. 

339 

Ramos, T. S. et al. Talita Silva Ramos, Byanna 
Camargo da Cunha e Nilton 
Carlos do Valle. 

ANÁLISES DA COMUNIDADE DE 
AVIFAUNA DO CAMPUS II DA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
GOIÁS. 

340 

Raposo, M.A. et al. Marcos André Raposo, 
Helena de Fátima 
Bernardino, Liliane de 
Souza Seixas, Cirilo 
Rodrigues Vieira e Renata 
Stopiglia. 

EFEITO DE BORDA DE MATA 
SOBRE A COMUNIDADE DE AVES 
EM DOIS REMANESCENTES DE 
MATA ATLÂNTICA NO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO. 

341 

Repenning M. & 
Fontana, C.S. 

Márcio Repenning e Carla 
Suertegaray Fontana. 

COMUNIDADE DE AVES EM 
AMBIENTE COSTEIRO DE 
INFLUÊNCIA FLUVIAL NO RIO 
GRANDE DO SUL. 

342 

Ribas, C.C. & 
Miyaki, C.Y. 

Camila C. Ribas e Cristina 
Y. Miyaki. 

RELAÇÕES FILOGENÉTICAS 
ENTRE AS ESPÉCIES DO GÊNERO 
PIONUS(AVES; PSITTACIDAE) E 
IMPLICAÇÕES PARA A 
BIOGEOGRAFIA HISTÓRICA DO 
GRUPO. 

343 

Ribas, C.F. et al. Cassiano F. Ribas, Pedro 
Scherer Neto e Eduardo 
Carrano. 

AVALIAÇÃO QUALI-
QUANTITATIVA DE AVES 
AQUÁTICAS E LIMÍCOLAS NA 
BARRA DO RIO SAÍ-GUAÇÚ, 
PARANÁ-SANTA CATARINA. 

344 
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Ribon, R. et al. Rômulo Ribon, Geraldo 
Theodoro de Mattos, Edson 
Ribeiro Luiz, Fabiana de 
Castro Morais, Rosane 
Nalon de Andrade, Flávia 
Cappuccio Resende, 
Fabiano Rodrigues de Melo, 
Adriano G. Chiarello, 
Carlos R. M. Abreu. 

AVIFAUNA DA FLORESTA 
OMBRÓFILA DENSA DO VALE DO 
JEQUITINHONHA, NORDESTE DE 
MINAS GERAIS. 

345 

Ribon, R. et al. Rômulo Ribon, Francisco 
C. C. Barreto, Geraldo 
Theodoro de Mattos, Edson 
Ribeiro Luiz, Fabiana de 
Castro Morais. 

USO DO MÉTODO DE MACKINNON 
PARA A DETERMINAÇÃO DE 
COMPONENTES DE 
COMUNIDADES DE AVES DA 
MATA ATLÂNTICA 

346 

Riva, R.S. & Soto, 
J.M.R. 

Rodolfo da S. Riva; Jules 
M. R. Soto. 

A PROBLEMÁTICA DO USO DO 
ARSÊNICO EM TAXIDERMIA EM 
RELAÇÃO À CONTAMINAÇÃO DE 
AMBIENTES, RISCOS NO 
MANUSEIO E LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA. 

347 

Rocha, L.E.C. et al. Luís Eduardo Coura Rocha, 
Elias Silva, Renato Neves 
Feio e Sebastião Venâncio 
Martins. 

ASPECTOS DO COMPORTAMENTO 
E DA DIETA DA PENELOPE 
OBSCURA (HELLMAYR, 1914) 
(GALLIFORMES: CRACIDAE), COM 
INDÍCIOS DA SUA 
DOMESTICAÇÃO EM UM 
FRAGMENTO FLORESTAL EM 
VIÇOSA, MG. 

348 

Rodrigues, E.B. et 
al. 

Elinete Batista Rodrigues, 
Marcelo de Sousa e Silva, 
Silvia Tereza de Carvalho, 
Douglas Danilo dos Santos 
Sousa e Marcos Pérsio 
Dantas Santos. 

INVENTÁRIO DAS AVES 
ORIUNDAS DE APREENSÕES NO 
MUNICÍPIO DE TERESINA, PIAUÍ. 

349 

Rodrigues, F.S et al. Fernanda S. Rodrigues, 
Letícia J. Trilho Otero e 
Rafael A. Dias. 

ABUNDÂNCIA E REPRODUÇÃO DE 
COSCOROBA COSCOROBA EM 
ÁREAS ÚMIDAS DO EXTREMO SUL 
DO RIO GRANDE DO SUL. 

350 

Romualdo, R.C. et 
al. 

Rose Cristiane Romualdo, 
Daniela Fink, Cláudia 
Sabrine Brandt, Carlos 
Eduardo Zimmermann. 

REGISTRO DE ASIO STYGIUS 
(WAGLER, 1832) NA ÁREA 
URBANA DE BLUMENAU, SANTA 
CATARINA. 

351 

Roos, A.L. et al. Andrei Langeloh Roos; 
Rudi Ricardo Laps; Carlos 
Eduardo Zimmermann. 

BIBLIOGRAFIA ORNITOLÓGICA 
CATARINENSE. 

352 

Rudge, A.C. et al. Ana de Carvalho Rudge, 
Juliana Silveira Corrêa, 

Samantha Dias de Sousa, 
Augusto Piratelli e Fátima 
Piña-Rodrigues. 

FRUGIVORIA E DISPERSÃO DE 
SEMENTES EM FRAGMENTOS 
FLORESTAIS NA REGIÃO DE 
TERESÓPOLIS, RJ. 

353 

Rudolf, D. et al. Daniela Rudolf , Raquel V. 
Marques, Wilfried 
Morawetz, Maria Alice S. 
Alves. 

FACTORS ON FRUGIVORY AND 
VIABILITY OF SEEDS OF MICONIA 
CALVESCENS AND MICONIA 
PRASINA (MELASTOMATACEAE) IN 
TWO SITES OF ATLANTIC FOREST 
WITH DIFFERENT SUCCESSIONAL 
STAGES AT ILHA GRANDE, RJ. 

354 
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Santana, C.S. e 
Machado, C.G. 

Cyrio Silveira Santana e 
Caio Graco Machado. 

AS BROMELIÁCEAS DO CAMPO 
RUPESTRE DO PARQUE 
MUNICIPAL DE MUCUGÊ, 
CHAPADA DIAMANTINA, BA E 
SEUS BEIJA-FLORES VISITANTES. 

355 

Santos, D.S. & 
Albano, J.A. 

Daisy da Silva Santos e 
Juliano A. Albano. 

IDENTIFICAÇÃO DOS BEIJA-
FLORES POLINIZADORES DE 
BROMÉLIAS, DO GÊNERO VRIESEA, 
NO PARQUE DAS NASCENTES – 
BLUMENAU/SC. 

356 

Santos, K.T. et al. Khelma Torga dos Santos, 
Rafael Martins Valadão, 
Alexandre Gabriel Franchin, 
Oswaldo Marçal Júnior. 

LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA 
EM ÁREA URBANA DE 
UBERLÂNDIA (MG). I. ANÁLISE 
QUALITATIVA. 

357 

Santos, K.T et al.  Khelma Torga dos Santos, 
Rafael Martins Valadão, 
Alexandre Gabriel Franchin, 
Oswaldo Marçal Júnior. 

LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA 
EM ÁREA URBANA DE 
UBERLÂNDIA (MG): II. ANÁLISE 
QUANTITATIVA. 

358 

Santos, K.T. et al. Khelma Torga dos Santos, 
Rafael Martins Valadão, 
Alexandre Gabriel Franchin, 
Oswaldo Marçal Júnior. 

DISTRIBUIÇÃO DA AVIFAUNA NA 
ÁREA URBANA DE UBERLÂNDIA 
(MG). 

359 

Santos, L.R. & 
Marini, M.A. 

Luane Reis dos Santos e 
Miguel Ângelo Marini. 

ÁREA DE VIDA, DENSIDADE DE 
NINHOS E PREFERÊNCIA DE 
HÁBITAT DO JOÃO-DE-PAU 
(PHACELLODOMUS RUFIFRONS) 
EM CERRADO DO DISTRITO 
FEDERAL. 

360 

Santos, R.E.F. et al. Raphael Eduardo F. Santos, 
Eduardo W. Patrial e 
Eduardo Carrano. 

COMPOSIÇÃO, ESTRUTURA E 
CONSERVAÇÃO DA AVIFAUNA DO 
DISTRITO DO BUGRE, BALSA 
NOVA, PARANÁ, BRASIL. 

361 

Santos, S.S. & 
Lima, P.C. 

Sidnei Sampaio dos Santos 
e Pedro Cerqueira Lima. 

ANAS BAHAMENSIS: 
ANILHAMENTO, RECAPTURA, 
FLUTUAÇÕES POPULACIONAIS E 
MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS NA 
BAHIA, BRASIL. 

362 

Sari, E.H.R. & 
Santos, F.R. 

Eloisa Helena Reis Sari e 
Fabrício Rodrigues dos 
Santos. 

DIVERSIDADE GENÉTICA E 
FILOGEOGRAFIA DE POPULAÇÕES 
DE CONOPOPHAGA LINEATA 
(PASSERIFORMES: 
CONOPOPHAGIDAE) EM MINAS 
GERAIS. 

363 

Sberze, M. et al. Mônica Sberze, 
Maximiliano Niedfeld, 
Angélica Uejima. 

RETORNO DA AVIFAUNA DE UM 
BANHADO, APÓS INCÊNDIO, NO 
PARQUE ESTADUAL DE VILA 
VELHA, PONTA GROSSA, PARANÁ. 

364 

Schuck-Paim, C. et 
al. 

Cynthia Schuck-Paim, 
Barnaby Marsh e Alex 
Kacelnik. 

ESTADO ENERGÉTICO DURANTE 
APRENDIZAGEM DETERMINA 
PADRÃO DE FORRAGEAMENTO 
DO ESTORNINHO EUROPEU. 

365 
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Schunck, F. Fabio Schunck. NOVOS REGISTROS DO 
MAÇARICO-GRANDE-DE-PERNA-
AMARELA TRINGA MELANOLEUCA 
E DO BATUIRUÇU-DE-AXILA-
PRETA PLUVIALIS SQUATAROLA, E 
REAPARECIMENTO DO 
MAÇARICO-DE-PERNA-AMARELA 
TRINGA FLAVIPES NA REPRESA DO 
GUARAPIRANGA, SÃO PAULO - SP. 

366 

Schunck, F. & 
Ghetti, U. 

Fabio Schunck e Ubiratan 
Ghetti. 

REAPARECIMENTO DO TUIUIÚ 
JABIRU MYCTERIA (CICONIDAE) 
NA CIDADE DE SÃO PAULO APÓS 
110 ANOS SEM REGISTROS. 

367 

Schwingel, C. et al. Carla Schwingel, Laura 
Barbieri de Oliveira, 
Hamilton César Zanardi 
Grillo. 

INVENTARIAMENTO DA 
AVIFAUNA DO CAMPUS CENTRAL 
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 
UNIVATES. 

368 

Serafini, P.P. et al.  Patricia Pereira Serafini, 
Luciana Baza Mendonça, 
Luiz dos Anjos, Graziele 
Hernades Volpato, Roberto 
Boçon, Edson Varga Lopes, 
Fernando de Lima Favaro e 
Maria Victoria Bisheimer. 

MONITORAMENTO 
POPULACIONAL DE PSITACÍDEOS 
EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
NO ESTADO DO PARANÁ. 

369 

Serbena, A.L. & 
Franco, A.M. 

Antonio Luis Serbena, Ana 
Maria Franco. 

FATORES QUE INFLUENCIAM A 
FORMAÇÃO DE NINHOS EM UM 
NINHAL URBANO DE EGRETTA 
ALBA. 

370 

Signor, C.A. et al. Cleiton Adriano Signor; 
Fabrício Bau Dalmas; 
Daniel Tourem Gressler; 
Fabiano Flores Feltrin; 
Pedro Terra Leite; Mary 
Ângela Leivas Amorim. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM A 
UTILIZAÇÃO DE PAINÉIS 
EDUCATIVOS E PALESTRAS EM 
SANTA MARIA, RS. 

371 

Silva E.S. et al. Elsimar Silveira da Silva, 
Jorge Luiz Berger 
Albuquerque e Maurício 
Eduardo Graipel. 

DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO 
DO GAVIÃO-PEGA-MACACO, 
SPIZAETUS TYRANNUS 
(ACCIPITRIDAE – 
FALCONIFORMES), NA ILHA DE 
SANTA CATARINA. 

372 

Silva Filho, J. D. & 
Melo Júnior, T.A. 

Jesse D’Arc Silva Filho e 
Tadeu Artur de Melo Júnior. 

PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO DA 
POPULAÇÃO DO CUITELÃO 
(JACAMARALCYON TRIDACTYLA) 
NA PCH CACHOEIRA ENCOBERTA, 
MURIAÉ – MG. 

372 

Silva U.F. & Janoo, 
A. 

Ulisses Ferreira da Silva, 
Anwar Janoo. 

DADOS PRELIMINARES DA DIETA 
DE CORUJAS-BURAQUEIRAS 
(ATHENE CUNICULARIA MOLINA, 
1782) NA REGIÃO DE CABO FRIO 
(RIO DE JANEIRO, RJ). 

374 

Silva, G.F.S. et al. Gilberto Francelino dos 
Santos Silva, Wellington 
Aparecido Pereira, Marcela 
Baccan Daneluzzi e Fabiano 
Gazzi Taddei. 

ANÁLISE DE SIMILARIDADE DE 
AVIFAUNA EM DUAS UNIDADES 
DE VEGETAÇÃO NO MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP. 

375 
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Silva, K. K. A. et al. Katyucha Von Kossel 
Andrade Silva, Gisele 
Lôbo-Hajdu e Maria Alice 
dos Santos Alves. 

DETERMINAÇÃO DO SEXO DE 
TURDUS AMAUROCHALINUS 
(MUSCICAPIDAE) DA RESTINGA 
DE JURUBATIBA, RJ: UMA 
ANÁLISE UTILIZANDO O GENE 
CHD-1. 

376 

Silva, L.M.R. et al. Laís de Morais Rego Silva, 
Antonio Augusto Ferreira 
Rodrigues e Ana Tereza 
Lyra Lopes. 

UTILIZAÇÃO DA MARGEM SUL DA 
ILHA DE CURUPU, MARANHÃO, 
COMO ÁREA DE ALIMENTAÇÃO 
POR AVES LIMÍCOLAS 
(CHARADRIIFORMES) 
MIGRATÓRIAS. 

377 

Silva, L.M.R. et al. Laís de Morais Rego Silva; 
Leonardo Dominicci Cruz; 
Antonio Augusto Ferreira 
Rodrigues; Fernanda 
Rodrigues Fernandes e 
Adriano Kid Azambuja. 

VARIAÇÃO DE PESO DE CALIDRIS 
PUSILLA (CHARADRIIFORMES, 
SCOLOPACIDAE) NA PRAIA DE 
PANAQUATIRA, MARANHÃO, 
BRASIL. 

378 

Silva, M.L.A. et al. Michelly Luana de Assis 
Silva, Marcelo de Sousa e 
Silva-, Roseli Farias Melo 
de Barros, Sílvia Tereza de 
Carvalho, Elinete Batista 
Rodrigues e Marcos Pérsio 
Dantas Santos. 

FRUGIVORIA E DISPERSÃO DE 
SEMENTES EM PLANTAS DO 
CERRADO NO PARQUE NACIONAL 
DE SETE CIDADES, PI. 

379 

Silva, M.S. et al. Marcelo de Sousa e Silva, 

Elinete Batista Rodrigues, 
Sílvia Tereza de Carvalho, 
Douglas  Danilo dos Santos 
Sousa e Marcos Pérsio 
Dantas Santos. 

ANÁLISE ECOLÓGICA DAS 
COMUNIDADES DE AVES NA 
ÁREA DO ECO RESORT 
NAZARETH, MUNICÍPIO DE JOSÉ 
DE FREITAS, PIAUÍ. 

380 

Simon, J.E. José Eduardo Simon. REGISTRO DE AVES RARAS COM A 
FRUTIFICAÇÃO DE TAQUARAS NA 
REGIÃO DE SANTA TERESA, 
ESPÍRITO SANTO, BRASIL. 

381 

Simon, J.E. & Lima, 
S. R. 

José Eduardo Simon e Saulo  
Ramos Lima. 

INVENTÁRIO PRELIMINAR DA 
AVIFAUNA DA REGIÃO DA APA 
DO MORRO MESTRE ÁLVARO, 
MUNICÍPIO DA SERRA, ESPÍRITO 
SANTO. 

382 

Simon, J.E. & Lima, 
S. R. 

José Eduardo Simon e Saulo  
Ramos Lima. 

DIVERSIDADE DA AVIFAUNA NA 
REGIÃO DA APA DO MORRO 
MESTRE ÁLVARO, MUNICÍPIO DA 
SERRA, ESPÍRITO SANTO. 

383 

Sipinski, E.A.B. et 
al. 

Sipinski, Elenise A. B.; 
Firkowski, Carlos e Roper, 
James. 

ANÁLISE DA PREDAÇÃO DE 
NINHOS DE AMAZONA 
BRASILIENSIS, ILHA RASA, 
LITORAL NORTE DO PARANÁ, 
BRASIL. 

385 

Soares, R.K.P. & 
Rodrigues, A.A.F. 

Roberta Kelley Pinheiro 
Soares e Antônio Augusto 
Ferreira Rodrigues. 

DINÂMICA MIGRATÓRIA DE 
MAÇARICOS NA ILHA CANELA, 
BRAGANÇA, PARÁ. 

386 

Soares, R.K.P. et al. Roberta Kelley Pinheiro 
Soares, Antônio Augusto 
Ferreira Rodrigues e Ana 
Tereza Lira Lopes. 

ESTIMATIVAS DE CENSOS DE 
CICONIIFORMES EM DUAS ILHAS 
PERTENCENTES À COSTA NORTE 
CENTRAL DO BRASIL. 

387 
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Soto J.M.R. & 
Colabuono, F.I. 

Jules M. R. Soto; Fernanda 
I. Colabuono. 

NEMATÓIDES DE ALBATROZES 
(PROCELLARIIFORMES, 
DIOMEDEIDAE) COLETADOS NA 
COSTA E AO LARGO DO SUL DO 
BRASIL. 

388 

Soto J.M.R. & 
Colabuono, F.I. 

Jules M. R. Soto; Fernanda 
I. Colabuono. 

NEMATÓIDES DE PETRÉIS 
(PROCELLARIIFORMES, 
PROCELLARIIDAE) COLETADOS 
NA COSTA E AO LARGO DO SUL 
DO BRASIL 

389 

Soto J.M.R. & 
Colabuono, F.I. 

Jules M. R. Soto; Fernanda 
I. Colabuono. 

NEMATÓIDES DE PINGÜIM-DE-
MAGALHÃES SPHENISCUS 
MAGELLANICUS (J. R. FORSTER, 
1781) (SPHENISCIFORMES, 
SPHENISCIDAE) COLETADOS NA 
COSTA DO SUL DO BRASIL 

390 

Soto, J.M.R. Jules M. R. Soto. DESLOCAMENTO E 
MORTALIDADE DE PETRÉIS 
RELACIONADOS AO CICLONE 
EXTRATROPICAL "1-T ALFA", NO 
SUL DO BRASIL. 

391 

Soto, J.M.R. Jules M. R. Soto. PRIMEIRO REGISTRO DE 
NEMATÓIDE CONTRACAECUM 
SPICULIGERUM (RUDOLPHI, 1809) 
ENDOPARASITANDO BIGUÁS 
PHALACROCORAX BRASILIANUS 
(GMLIN, 1789) (PELECANIFORMES, 
PHALACROCORACIDAE), 
COLETADOS NA COSTA SUL DO 
BRASIL. 

392 

Soto, J.M.R. et al. Jules M. R. Soto; Camila C. 
da Silva-Ribeiro; Maurício 
S. D. Guimarães. 

NOVO REGISTRO DO PETREL-DAS-
TORMENTAS-DE-CARA-BRANCA, 
PELAGODROMA MARINA (LATHAM, 
1790) (PROCELLARIIFORMES, 
HYDROBATIDAE) NA COSTA 
BRASILEIRA. 

393 

Souza, S.D. et al. Samantha Dias de Sousa, 
Juliana Silveira Corrêa, Ana 
de Carvalho Rudge e 
Augusto Piratelli.  

AVIFAUNA DE FRAGMENTOS 
FLORESTAIS EM ÁREAS 
AGRÍCOLAS NA REGIÃO DE 
TERESÓPOLIS,RJ. 

394 

Teixeira, E .C. et al. Édison Cardoso Teixeira; 
Janete de Fátima de Castro 
Martins e Maria Virginia 
Petry.  

ASPECTOS ECOLÓGICOS 
PRELIMINARES ENCONTRADOS 
EM ASSEMBLÉIAS DE 
FALCONIFORMES REGISTRADOS 
NO PARQUE ESTADUAL DE 
ITAPUÃ – RS. 

395 

Teixeira, E .C. et al. Édison Cardoso Teixeira; 
Janete de Fátima de Castro 
Martins; Eduardo Cardoso 
Teixeira e Paulo Fernando 
da Almeida Saul. 

PERSPECTIVAS PRELIMINARES DA 
OBSERVAÇÃO DE AVES E 
BORBOLETAS E SUAS 
INTERAÇÕES EM TRILHAS 
INTERPRETATIVAS COMO 
FERRAMENTA PARA PRÁTICA DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

397 
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Tortato, F.R. Tortato, Fernando Rodrigo. REGISTRO DE PENELOPE OBSCURA 
(CRACIDAE) ATRAVÉS DE 
ARMADILHA FOTOGRÁFICA NA 
RESERVA BIOLÓGICA ESTADUAL 
DO SASSAFRÁS, SC 

398 

Valadão, R.M. et al. Rafael Martins Valadão, 
Khelma Torga dos Santos, 
Alexandre Gabriel Franchin, 
Oswaldo Marçal Júnior. 

AVIFAUNA E VEGETAÇÃO EM UM 
PARQUE URBANO DE 
UBERLÂNDIA, MG. 

399 

Valadão, R.M. et al. Rafael Martins Valadão, 
Khelma Torga dos Santos, 
Alexandre Gabriel Franchin, 
Oswaldo Marçal Júnior. 

AVIFAUNA DE UM PARQUE 
URBANO DE UBERLÂNDIA-MG. 

400 

Valente, R. M. Renata de Melo Valente. MONITORAMENTO DA 
BIODIVERSIDADE DE AVES NA 
ESTAÇÃO CIENTÍFICA FERREIRA 
PENNA (ECFP), FLORESTA 
NACIONAL DE CAXIUANÃ, PARÁ 

401 

Valente, R. M. Renata de Melo Valente. POLINIZAÇÃO DE SYMPHONIA 
GLOBULIFERA (CLUSIACEAE) NA 
AMAZÔNIA ORIENTAL: UMA 
ESPÉCIE POLINIZADA 
PRINCIPALMENTE POR BEIJA-
FLORES OU POR OUTRAS AVES? 

402 

Valle, A.O et al.  Adriana Oliveira do Valle; 
Elenise Angelotti Bastos 
Sipinski; Roberto Bóçon.  

INFORMAÇÕES SOBRE A 
ALIMENTAÇÃO DE AMAZONA 
BRASILIENSIS (PAPAGAIO-DE-
CARA-ROXA), (LINNAEUS, 1758) 
NA REGIÃO DE GUARAQUEÇABA, 
PARANÁ BRASIL. 

403 

Valle, A.O. et al. Adriana Oliveira do Valle; 
Elenise Angelotti Bastos 
Sipinski ; Roberto Bóçon .  

ANÁLISE DA DIETA DE AMAZONA 
BRASILIENSIS (PAPAGAIO-DE-
CARA-ROXA), (LINNAEUS, 1758) 
NA REGIÃO DE GUARAQUEÇABA, 
PARANÁ BRASIL. 

405 

Valle, N. C. et al. Nilton Carlos do Valle, 
Talita Silva Ramos e André 
Luiz Queiroz. 

COMUNIDADE DE AVIFAUNA EM 
CINCO AREAS DO ESTADO DE 
GOIAS – BRASIL. 

406 

Valle, N. C. et al. Nilton Carlos do Valle, 
Lorenzo Coelho de Amorim 
Faria, Sandro Parreira de 
Castro e Nelson Jorge da 
Silva Jr.. 

ESTUDO DA AVIFAUNA DO OESTE 
DE GOIÁS. 

407 

Vasconcellos, M.M. 
& Marini, M.A. 

Mariana Mira Vasconcellos 
e Miguel Ângelo Marini. 

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE 
EMBERIZOIDES HERBICOLA NUMA 
ÁREA DE CERRADO NO DISTRITO 
FEDERAL. 

408 

Vecchi, M.B. & 
Alves, M.A.S. 

Maurício B. Vecchi e Maria 
Alice S. Alves. 

NOVO REGISTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO DE FORMICIVORA 
LITTORALIS NO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO. 

409 

Vecchi, M.B. et al. Maurício B. Vecchi, Maria 
Alice S. Alves  e Walace L. 
de Castro.                                                                                                                                                     

AVIFAUNA DO MORRO DO 
GOVERNO, IGUABA GRANDE, RJ: 
COMPARAÇÃO ENTRE 
AMBIENTES DE RESTINGA E 
MATA ADJACENTE. 

410 
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Vieira, L.H.S. & 
Melo Júnior, T.A. 

Luiz Henrique Santos Vieira 
e Tadeu Artur de Melo 
Júnior. 

MORFOMETRIA DE NINHOS, 
COMPORTAMENTO REPRODUTIVO 
E FRUGIVORIA DE RAMPHASTOS 
TOCO (PICIFORMES: 
RAMPHASTIDAE). 

411 

Volpato, G. H. et al. Graziele Hernandes 
Volpato, Luiz dos Anjos, 
Edson Varga Lopes, 
Fernando de Lima Fávaro e 
Luciana Baza Mendonça. 

ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO 
DA FAMÍLIA 
DENDROCOLAPTIDAE NA 
FLORESTA ATLÂNTICA DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO TIBAGI, 
PARANÁ, BRASIL. 

412 

Volpato, G. H. et al. Graziele Hernandes 
Volpato, Luiz dos Anjos, 
Edson Varga Lopes, 
Fernando de Lima Fávaro e 
Luciana Baza Mendonça. 

ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO 
DA FAMÍLIA FORMICARIIDAE NA 
FLORESTA ATLÂNTICA DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO TIBAGI, 
PARANÁ, BRASIL. 

413 

Von Matter, J. et al. Josiane von Matter, Márcia 
Emmendoerffer, F. Quintela 
e Norton M. Gianuca. 

PRIMEIRO REGISTRO 
FOTODOCUMENTADO DE 
HYDROPSALIS TORQUATA (AVES: 
CAPRIMULGIDAE) PARA A ILHA 
DOS MARINHEIROS, RIO GRANDE, 
RS. 

414 

Von Matter, S. Sandro von Matter. PREFERÊNCIAS DE COR POR 
BEIJA-FLORES QUANTO A 
ESCOLHA DA FLOR VISITADA. 

415 

Wandembruck, A. et 
al. 

Wandembruck, Adilson; 
Corrazza, Ana Paula; 

Sipinski, Elenise A. B.. 

ECOTURISMO DE BASE 
COMUNITÁRIA INTEGRADO AO 
PROJETO DE CONSERVAÇÃO DO 
PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA 
(AMAZONA BRASILIENSIS): UMA 
EXPERIÊNCIA NO PARQUE 
NACIONAL DO SUPERAGÜI.  

416 

Zilio, F. & Pizo, 
M.A. 

Felipe Zilio, Marco Aurélio 
Pizo. 

USO DO HÁBITAT PARA 
FORRAGEIO POR FALCO 
SPARVERIUS (AVES:FALCONIDAE) 
E ATHENE CUNICULARIA 
(AVES:STRIGIDAE) NUMA REGIÃO 
DE DUNAS NO NORDESTE DO RIO 
GRANDE DO SUL. 

417 

Zocche, J.J. & 
Costa, S. 

Jairo José Zocche; Samuel 
Costa 

AVIFAUNA SILVESTRE 
ATROPELADA EM RODOVIAS NO 
EXTREMO SUL CATARINENSE 
ASSOCIADA AO TIPO DE  
PAISAGEM. 

418 

Zorzin, G. et al. Giancarlo Zorzin; Carlos 
Eduardo Alencar Carvalho e 
Marcus Canuto. 

DADOS SOBRE A BIOLOGIA 
REPRODUTIVA DE BUTEOGALLUS 
MERIDIONALIS (FALCONIFORMES - 
ACCIPITRIDAE), NA APA CARSTE 
DE LAGOA SANTA – MG. 

419 

Zorzin, G. et al. Giancarlo Zorzin; Eduardo 
Pio Mendes de Carvalho 
Filho; Marcus Canuto; 
Carlos Eduardo Alencar 
Carvalho; Gustavo Mendes 
de Carvalho. 

NOVAS ESPÉCIES DE 
FALCONIFORMES REGISTRADAS 
NO PARQUE ESTADUAL DO RIO 
DOCE. 

420 
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XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia 
21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 

 
 
AVIFAUNA DA UNIDADE AMBIENTAL VOLTA GRANDE, TRIÂNGULO 
MINEIRO, MINAS GERAIS1 
 
 
Carlos Rodrigo Meirelles Abreu1 e Geraldo Theodoro de Mattos2 
1. Pós-graduação em Ciências Biológicas (Zoologia), Museu Nacional/UFRJ, Rio de Janeiro-RJ 
(crmabreu@yahoo.com.br); 2. Museu de Zoologia João Moojen de Oliveira, Viçosa-MG. 
 
 
O Triângulo Mineiro teve a maior parte de seus hábitats naturais convertidos em 
plantações e pastagens. A região da Usina Hidrelétrica de Volta Grande tem 
importância ornitológica potencial no Estado de Minas Gerais sendo, portanto, 
prioritária para a investigação científica. O presente estudo tem o objetivo de inventariar 
as Aves do local e analisar a sua relevância no nível regional. Esse trabalho está sendo 
desenvolvido na Unidade Ambiental da UHE Volta Grande (20º01’S 48º13’W - 
SAD’69) (391 ha), localizada às margens do Rio Grande, na divisa dos estados de 
Minas Gerais e São Paulo, onde a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) 
iniciou um programa de reflorestamento da mata ciliar do Rio Grande há mais de 20 
anos. Além da mata ciliar, a área é caracterizada por cerrado em regeneração e 
ambientes antrópicos. Em maio e novembro de 2003, foram observadas 157 espécies de 
aves em cerca de 40 horas de observações nas porções mineira e paulista da reserva. 
Dentre as espécies observadas, destacam-se aves limícolas migratórias (e.g. Pandion 
haliaetus, Mycteria americana, Dendrocygna viduata e D. autumnalis) e espécies 
ameaçadas de extinção ao nível estadual. Onze espécies estão ameaçadas de extinção 
em Minas Gerais e/ou em São Paulo: Crypturellus undulatus, Mycteria americana, 
Busarellus nigricollis, Orthopsittaca manilata, Aratinga auricapilla, Amazona aestiva, 
Herpsilochmus longirostris, Hylocryptus rectirostris, Antilophia galeata, Sicalis 
flaveola e Oryzoborus angolensis. Os dados levantados apontam para a importância da 
Unidade Ambiental de Volta Grande em termos de conservação da avifauna regional. 
 
Palavras-chave: Usina Hidrelétrica, avifauna, Triângulo Mineiro 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Apoio: Cemig e Sociedade de Investigações Florestais – SIF. 
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21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 

 
 
OCORRÊNCIA DE CALIDRIS ALBA NA PRAIA DE ATALAIA, ARACAJU-SE. 
 
 
1Bruno Jackson Melo de Almeida, 2Edison Barbieri. 
1 – Graduando em Biologia Universidade Federal de Sergipe. Av. Marechal Rondon s/n. Jardim 
Rosa Elze. Cep. 49100-000. São Cristóvão (SE), E-mail bjalmeida@yahoo.com.br. 2 – Instituto 
de Pesca SAA/SP, E-mail: edisonbarbieri@ 
 
 
Dentre as espécies de aves migrantes neárticas o Calidris alba (maçarico branco) é a de 
ocorrência mais comum em toda a faixa litorânea brasileira, sendo facilmente 
identificada pela coloração branca em fase não reprodutiva e pelo comportamento 
característico de forrageamento que acompanha o vai e vem das ondas. Freqüentes 
saídas a campo semanais foram realizadas, num transecto de aproximadamente 5 km, 
com o objetivo de avaliar a abundância e a variação sazonal do C. alba durante os 
meses de julho de 2003 até julho de 2004 na praia de Atalaia, localizada na cidade de 
Aracaju, capital de Sergipe. As contagens numéricas, através do método itinerário, 
foram feitas com o auxílio de binóculos 7x50 e 10x30x60 e resultaram num total de 45 
censos, com duração mínima de 1 hora e máxima de 2 horas e 40 minutos de 
observação (total: 4545 minutos; média de 1:42 horas/visita ). A espécie foi avistada em 
todos os meses de estudo, sendo registrada em 43 (95,56%) dos censos. A flutuação 
sazonal foi avaliada pelas médias das contagens mensais dos indivíduos observados em 
atividade de forrageio. Os resultados mostram que o C. alba  apresenta pico 
populacional a partir de final de setembro, sendo maior a abundância durante os meses 
de outubro a janeiro (abundância média de 147 indivíduos, desvio padrão(s): 31,75), 
período de primavera a verão. A partir de fevereiro ocorre uma queda no número de 
indivíduos, mantendo uma média de 53 indivíduos (s: 41,73), sendo que no mês de maio 
registrou-se um pequeno pico populacional o que pode ser relacionado ao retorno das 
aves ao hemisfério norte, onde durante os meses de junho a julho ocorre o período de 
reprodução. As aves aqui observadas durante os meses de procriação podem ser 
consideradas como jovens imaturos. O presente estudo visa contribuir com informações 
e apresentar a praia de Atalaia como importante ecossistema para a distribuição e o 
processo migratório do Calidris alba. 
 
Palavras chave: Calidris alba, migração, praia. 
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OCORRÊNCIA DE CHARADRIUS SEMIPALMATUS NO MANGUEZAL DA 13 
DE JULHO, ARACAJU-SE. 
 
 
1Bruno Jackson Melo de Almeida, 2Edison Barbieri. 
1 – Graduando em Biologia, Universidade Federal de Sergipe. Av. Marechal Rondon s/n. 
Jardim Rosa Elze. Cep. 49100-000. São Cristóvão (SE), E-mail bjalmeida@yahoo.com.br. 2 – 
Instituto de Pesca SAA/SP E-mail: edisonbarbieri@yahoo.com.br  
 
 
O Charadrius semipalmatus (batuíra-de-bando) é uma das espécies migrantes de aves 
neárticas, sendo de comum ocorrência em todo o litoral brasileiro. Freqüentes censos 
numéricos foram realizados no manguezal da 13 de julho (10º55’S e 37º02’W), durante 
os meses de agosto de 2003 a julho de 2004, com o objetivo de avaliar a abundância e a 
variação sazonal do C. semipalmatus naquela localidade. As contagens numéricas, 
através do método itinerário fixo, foram feitas com o auxílio de binóculos 7x50 e 
10x30x60 e resultaram num total de 43 censos, com duração mínima de 30 minutos e 
máxima de 1 hora de observação. A espécie Charadrius semipalmatus foi avistada em 
todos os meses de estudo, sendo registrada em 41 (95, 35%) dos censos. A flutuação 
sazonal foi avaliada pelas médias das contagens mensais dos indivíduos observados em 
atividade de forrageio. Os resultados mostram que se trata de uma espécie de grande 
abundância, apresentando pico populacional (registro de até 2200 indivíduos em 
outubro) durante a primavera e parte do verão, ou seja, desde o fim de setembro até o 
início de fevereiro com uma abundância média de 1250 indivíduos (desvio padrão (s): 
419,06). A partir do final de fevereiro, o número de indivíduos avistados sofre uma 
queda, mantendo uma média de 484 indivíduos até o mês de março (s: 141,95), e de 
abril a julho de 2004 uma média de aproximadamente 175 indivíduos (s: 104,87). A 
presença do Charadrius semipalmatus em grande abundância, durante a primavera até 
início do verão, demonstra que o manguezal da 13 de julho é um importante 
ecossistema para a atividade migratória desta espécie, podendo também ser considerado 
como sítio de invernada para parte dos indivíduos que chega à Aracaju. O presente 
estudo visa contribuir com informações sobre a importância do manguezal da 13 de 
julho para a distribuição e processo migratório do Charadrius semipalmatus. 
 
Palavras chave: Charadrius semipalmatus, manguezal, migração. 
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OCORRÊNCIA DE PSITACOSE HUMANA EM CACHOEIRINHA, RIO 
GRANDE DO SUL, ASSOCIADA AO CONTATO COM CATURRITAS 
(MYIOPSITTA MONACHUS) 
 
 
Marco Antônio Barreto de Almeida1; Edmilson dos Santos1; Tânia de Freitas Raso2; 
Maria de Lourdes Salvi3; Marilina Bercini4. 
1. Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde/CEVS/SES-RS (marco-
almeida@saude.rs.gov.br); 
2. Depto de Patologia Veterinária/FCAVJ/UNESP;  
3. 1ª CRS/SES-RS; 
 4. DVE/CEVS/SES-RS. 
 
 
A caturrita (Myiopsitta monachus), psitacídeo mais comum no RS, ocorre em bandos de 
30 a 50 indivíduos, em terrenos abertos com árvores esparsas, arvoredos plantados ou 
matas de galeria. É considerada praga agrícola e sua caça é regulada pelo 
IBAMAatravés de instruções normativas. Sua captura, comércio clandestino e uso como 
animal de estimação são comuns. Detectada em mais de 460 espécies de aves, 45% da 
Ordem Psittaciformes, a clamidiose, causada pela Chlamydophila psittaci, é uma das 
principais enfermidades que acomete os psitacídeos. No Brasil, estudos indicaram 16 a 
56% de psitacídeos aparentemente sadios como portadores do microrganismo. 
Normalmente a forma clínica se manifesta apenas após estresse. Aves infectadas 
eliminam o agente nas secreções respiratórias, oculares e cloacais, representando risco 
de contaminação aerógena às pessoas em contato. Em humanos, conhecida como 
psitacose, a doença é caracterizada por alterações respiratórias e pneumonia atípica. Em 
dezembro de 2003, sete membros de uma família em Cachoeirinha/RS, apresentaram 
quadro clínico sugestivo de psitacose. Exames de imunofluorescência indireta 
demonstraram títulos de anticorpos (IgM e IgG) anti-C. psittaci variando de 32 a 512 
em cinco destes indivíduos, indicativos de infecção atual. A investigação revelou que os 
doentes compraram três caturritas no comércio ilegal, tendo manipulado as aves durante 
o período em que estas apresentavam sinais clínicos de doença. Não foi apurada a 
procedência dos animais, os quais morreram antes de qualquer avaliação médica. Um 
único exemplar, adquirido com os demais, porém locado em outra residência, foi 
submetido à necropsia, entretanto, os exames laboratoriais foram inconclusivos devido à 
autólise da carcaça. A escassez de informações sobre esta zoonose e o desconhecimento 
da importância do material oriundo de aves, prejudicou a correta detecção do agente, já 
que os animais mortos foram descartados. A despeito da falta de confirmação 
laboratorial nas caturritas, estas foram incriminadas como fontes de infecção aos 
humanos. Após hospitalização e tratamento adequado às pessoas recuperaram-se dos 
sintomas clínicos. O presente relato é um alerta para profissionais, criadores e 
proprietários que manipulam aves silvestres sem a adoção de medidas adequadas de 
biossegurança. Palavras chave: Myiopsitta monachus, Psitacose, Biossegurança. 



 132 

 

 
XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia 
21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 

 
 
UTILIZAÇÃO DE ÁRVORES FRUTÍFERAS NATIVAS E EXÓTICAS POR 
AVES EM PORTO ALEGRE, RS. 
 
 
Luciana Luizelli Altafini e Carla Suertegaray Fontana  
Museu de Ciências e Tecnologia, PUCRS. C. P. 1429, 90619-900, Porto Alegre, RS. 
laltafini@pucrs.br 
 
 
Existem raros trabalhos envolvendo aves que se utilizam diretamente ou indiretamente 
de árvores frutíferas em ambientes urbanos, sendo que estudos sobre a alimentação de 
aves em árvores exóticas são desconhecidos no Rio Grande do Sul. O presente estudo 
foi realizado de julho de 2003 a agosto de 2004 e pretendeu verificar se havia diferença 
na composição da avifauna que utilizava árvores nativas e exóticas, quais das espécies 
vegetais selecionadas são mais utilizadas na alimentação das aves; quais as freqüências 
relativas de visitação/alimentação de aves em diferentes fenofases da planta (e.g. 
frutificação, senescência, brotação) e se existe diferença sazonal no percentual de visitas 
de aves em árvores nativas e exóticas. Cinco indivíduos de cada uma das espécies de 
árvores nativas Ficus organensis, Rapanea umbellata e Allophylus edulis e 5 indivíduos 
de cada uma das espécies de árvores exóticas Ficus microcarpa, Melia azedarach e 
Ligustrum lucidum foram acompanhadas por 8 h cada um ao longo das estações do ano. 
No total 240 h de observações (amostragem focal−árvore) foram realizadas no período 
matutino, em dias de condições climatológicas semelhantes. O mesmo observador, 
munido de binóculo e micro-gravador, realizou as observações. Um total de 2.160 
interações ave-planta foram registradas, sendo que somente 30% destas corresponderam 
a registros de alimentação. Trinta e oito espécies foram observadas utilizando-se das 
árvores selecionadas. Destas, 36 e 31 espécies foram observadas nas árvores exóticas e 
nativas, respectivamente. Das árvores estudadas, as mais utilizadas para alimentação das 
aves foram F. microcarpa e F. organensis, com 49,5% e 29,6% dos registros. Não 
houve diferença na composição das aves que se utilizaram de árvores nativas e exóticas 
com maior freqüência, sendo que Passer domesticus e Turdus rufiventris (onívoros), 
Thraupis sayaca (frugívoro) e Coereba flaveola (nectarívoro) figuraram entre as 
espécies que mais visitas efetuaram. As freqüências de visitação de aves foram maiores 
na primavera e verão e ao longo da fase de frutificação das árvores, exceção feita à A. 
edulis. Os resultados indicam que tanto as árvores exóticas quanto as nativas constituem 
um recurso de semelhante importância na alimentação de aves urbanas. 
 
Palavras-chave: Aves urbanas, Ficus sp, frugivoria. 
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A IMPORTÂNCIA DE HELICONIA EPISCOPALIS E H. SPATHOCIRCINATA 
(HELICONIACEAE) COMO RECURSO PARA COLIBRIS NO PARQUE 
ESTADUAL DO RIO DOCE (PERD), MG. 
 
 
Augusto Cezar Francisco Alves, Júlio César Rodrigues Fontenelle, Claudia Maria 
Jacobi, Rogério Parentoni Martins.  
Universidade Federal de Minas Gerais - Departamento de Biologia Geral. 
augastes@icb.ufmg.br 
 
 
A interação entre helicônias e beija-flores é considerada como um dos casos clássicos 
de coevolução em ambientes tropicais. A morfologia, coloração e concentração de 
carboidratos no néctar evidenciam o caráter ornitófilo dessas plantas. No PERD 
ocorrem cinco espécies de helicônias, com diferentes épocas de floração. Heliconia 
episcopalis floresce durante todo o ano, porém a ocorrência do maior pico de floração 
deu-se entre novembro e fevereiro, estação chuvosa, período em que também H. 
spathocircinata floresce. Neste trabalho foram identificadas as espécies de beija-flores 
que visitam essas duas espécies de helicônias, assim como sua ocorrência em diferentes 
horários do dia e épocas do ano. Em dias determinados, durante 110 horas, 
inflorescências foram observadas continuamente de 05:00 a 18:00h, em uma área fixa 
de 5 metros de raio, além do registro de visitação em uma mancha de 50m de raio que 
abrange a área fixa. As espécies observadas, em ordem decrescente de freqüência de 
visitação, foram Glaucis hirsuta seguido de Phaethornis idaliae, P. ruber, P. pretrei e 
Amazilia lactea, sendo significativas as diferenças entre as freqüências de visitação (x2 

= 185.70, df=4, p<0.000). O horário com maior freqüência de visitação (todas as 
espécies) foi entre 05:00 e 10:00h. Na estação seca, as visitas e registros em manchas de 
helicônias são muito raros e a espécie G. hirsuta não foi registrada. O comportamento 
dos beija-flores na mancha (50m) foi bastante semelhante: nenhum indivíduo 
permaneceu por muito tempo na mancha e A. lactea só visitou H. spathocircinata. 
Embora essas espécies freqüentassem as mesmas manchas (50m), não houve interações 
agonísticas entre indivíduos visitantes florais (área circular de5m). Como G. hirsuta e P. 
idaliae possuem maior freqüência de visitação e utilizam rotas de alimentação, é 
provável que eles possam transportar pólen entre manchas distantes e serem 
polinizadores efetivos. Dessa maneira estariam contribuindo para o aumento do fluxo 
gênico entre indivíduos de helicônias, e conseqüentemente para a conservação dessas 
espécies. 
 
Palavras-chave: Phaethornitinae, Heliconiaceae, Phaethornis idaliae. 
Apoio: PELD/CNPq 
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INVENTÁRIO PRELIMINAR FOTODOCUMENTADO DA AVIFAUNA NA 
ILHA DOS MARINHEIROS, RIO GRANDE,  RS 
 
 
Josiane Alves¹·²·³, Márcia Emmendoerffer¹·²·³, Fernando Quintela¹, Norton M. 
Gianuca¹·², Eduardo Borsato³ 
¹ FURG. Av. Itália, Km 08 - CEP:96201-900,Rio Grande/RS 
² SMMA-PMRG. Av. Buarque Macedo, s/nº - CEP:96211-110,Rio Grande, RS 
³ MCN/FZB-RS. Av. Salvador França, 1427 – CEP:90690-000, Porto Alegre,RS 
E-mail: j_peposaca@yahoo.com.br;  marciaemmendoerffer@yahoo.com.br; 
ffoto.zoo@bol.com.br;   ngianuca@mikrus.com.br 
 
 
A Ilha dos Marinheiros, localizada no estuário da Lagoa dos Patos, integra um 
arquipélago situado a noroeste da cidade histórica de Rio Grande, RS. Possui 
aproximadamente 39km² e é a maior ilha do estado. Os ilhéus, de origem açoriana, 
dedicam-se à agricultura e à pesca artesanal. A Ilha possui vários sistemas ecológicos 
que concentram uma diversidade de sub-unidades bastante características, como: 
banhados e marismas, lagoas e margens, dunas e matas de restinga, além de áreas 
florestadas com Pinus sp. A coexistência de unidades, tão desiguais, numa área 
relativamente isolada e bem preservada, fornece um habitat perfeito para várias espécies 
de aves, tornando-se potencialmente um refúgio ideal. O objetivo desse estudo é o de 
realizar um inventário das aves, residentes e migratórias, pois jamais foi efetuado um 
estudo da avifauna local. Considerando os prováveis impactos antrópicos sobre a fauna, 
decorrentes do aumento da visitação e do número de residentes, em razão da construção 
de uma ponte para ligação ao continente, foi idealizado este estudo. Foram utilizados 
binóculos, registros fotográficos e guias de identificação de aves, não considerando a 
sonorização sem o avistamento. Nesta fase preliminar foram registradas 69 espécies, 
pertencentes a 27 famílias, dentre estas Ardeidae, Accipitridae, Falconidae, 
Charadriidae, Cuculidae, Furnariidae, Emberizidae, Turdidae, Strigidae e Trochilidae, 
que concentram o maior número de espécimes avistados no período de outubro de 2002 
a agosto de 2004. Os resultados obtidos servirão como indicadores da qualidade do 
ambiente, contribuindo para posteriores ações de manejo e preservação da Ilha. 
 
Palavras chave: inventário, fotodocumentação, avifauna 
Apoio: SMMA e DATC 
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MORFOMETRIA DE DUAS POPULAÇÕES DISTINTAS DE CORAGYPS 
ATRATUS NO NORDESTE DO BRASIL2 

 
 

Andreza Clarinda Araújo do AMARAL1; Inês de Lima Serrano do NASCIENTO2, 
Marcos Antonio VIEIRA FILHO 3; Aline de Moraes OLIVEIRA3; Diego Fortes Castelo 
BRANCO3, Francisco das Chagas de Meneses SOUSA3 
1. PROAVES/CEMAVE - BR230, km10, Mata da Amem, 58300-000 Cabedelo, Paraíba, 

Brasil. andreza.amaral@ibama.gov.br 
2. CEMAVE/IBAMA - Analista Ambiental - BR230, km10, Mata da Amem, 58300-000 

Cabedelo, Paraíba, Brasil. ines.nasciemtno@ibama.gov.br 
3. Grupo de Pesquisa Coragyps atratus/PI - gpcathe@yahoo.com.br 

 
 

O urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus) é o Cathartidae mais comumente 
encontrado no Brasil, de caráter generalista, atua na decomposição da matéria orgânica 
nos ambientes e, com o crescimento das cidades, alimenta-se quase que exclusivamente 
em lixeiras. Atualmente, as populações desta espécie vêm se tornado um problema à 
aviação, sendo um dos principais responsáveis pelos incidentes entre aves e aeronaves 
civis e militares. Com o objetivo de minimizar esta problemática e atendendo às 
demandas geradas pela INFRAERO e IBAMA de Teresina/PI e Aracaju/SE, o 
CEMAVE iniciou a captura e anilhamento para translocação destas aves em lixões 
localizados dentro das Áreas de Segurança Aeroportuária dos aeroportos do PI (5º05’S 
42º49’W) e de SE (11º00’S 37º07’W), nos meses de abril e maio de 2004, 
respectivamente. Durante as atividades, foram coletados dados morfométricos, a fim de 
observar verificar possíveis diferenças biométricas entre as duas populações. Foram 
amostradas 36 aves para o Piauí (64% jovens) e 35 para Sergipe (77% adultos). Quanto 
às mudas de rêmiges (93% para Piauí e 83% para Sergipe), observou-se maior 
freqüência da 3ª para a população do PI (55%) e da 4ª para a de SE (48%), para as duas 
faixas etárias. Quanto ao tamanho da população temos a média (mínimo-máximo) e 
desvio padrão dos valores aferidos para as duas populações do PI e SE respectivamente 
tamanho de asa(cm): 37 (36-40), 1,34 e 41 (39-44), 1,22; envergadura(cm): 127 (102-
133), 5,14 e 133 (126-140), 3,24; comprimento total (cm): 59 (56-63), 1,68 e 59 (52-
64), 2,03; ctc (mm): 104 (97-112), 3,60 e 106 (101-112), 2,03; narina-ponta (mm): 46 
(40-50), 1,99 e 47 (43-57), 3,21. Com base nos dados coletados, verificou-se que ambas 
apresentam uma média de tamanho 4% inferior ao encontrado na literatura e que, 
morfologicamente, a população do PI é um pouco menor que a de SE. 
 
 
Palavras chave: Controle populacional, perigo aviário, morfometria 
 
                                                
2 IBAMA/PI, IBAMA/SE, CEMAVE, INFRAERO/PI, INFRAERO/SE. 
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OBSERVAÇÕES COMPORTAMENTAIS DE ARARA-AZUL-DE-LEAR, 
ANODORHYNCHUS LEARI (BONAPARTE, 1856), EM CATIVEIRO.3 
 
 
Andreza Clarinda Araújo do AMARAL1; Samanta Della BELLA2; Bruno de Freitas 
XAVIER3; Ana Cristina de MENEZES1, Elaine Christinne Costa ELOY4 
4. PROAVES/CEMAVE, BR230, km10, Mata da Amem, 58300-000 Cabedelo, Paraíba, 
Brasil. andreza.amaral@ibama.gov.br, ana.menezes@ibama.gov.br 
5. sadellabella@bol.com.br 
6. bxavier50@hotmail.com 
7. eloyecc@hotmail.com 
 
Uma das aves brasileiras mais ameaçadas de extinção, a Arara-Azul-de-lear, 
Anodorhynchus leari, é restrita ao nordeste da Bahia, sendo conhecidos dois dormitórios 
e sítios reprodutivos, nos municípios de Jeremoabo e Canudos, identificados na década 
de 80. Em março de 2003, foi encontrado um casal de filhotes de A. leari no chão, 
machucados, próximos aos paredões de reprodução na Fazenda Serra Branca 
(Jeremoabo). Após os cuidados veterinários, foram acondicionados em um viveiro para 
recuperação. Em novembro de 2003, foram transferidos para um recinto maior 
(15x5x5m), a voadeira, para exercício da musculatura de vôo, visando sua reintegração 
à natureza. Visando o conhecimento comportamental da espécie e identificação de 
hábitos adquiridos no cativeiro, foram realizadas observações, utilizando-se do método 
scan sampling de janeiro a maio de 2004, entre as 6 e 9 h e 14 e 16 h. Foram registrados 
o local de permanência (poleiro, muro, licurizeiro, grade, chão e comedouro) e os 
eventos observados (alimentação, vocalização, manutenção, brincar e raspar o bico), 
com o observador camuflado. Das 345 h de observação, a maior parte do tempo foi 
gasta com alimentação (62%), como as selvagens. Dentre os itens alimentares 
oferecidos (licuri, ração e frutas da região), houve preferência pelos cocos de licuri, 
Syagrus coronata, (98%), pegos do licurizeiro ou do chão e consumidos geralmente nos 
poleiros, local onde as araras permanecem a maior parte do tempo (40% - os outros 
locais foram ocupados entre 6 e 15% do tempo total). As aves consumiam até 30 cocos 
de licuri em 30min, uma média 50% inferior às selvagens, possivelmente por falta de 
competição e menor demanda energética. Entre as outras atividades, destacou-se a 
manutenção (18%), sendo maior a individual (68%) sobre a mútua. Para vocalização 
(14%), identificou-se três categorias: entre os dois indivíduos (32%), entre estes e araras 
selvagens (27%) e vocalização de alerta (41%), corroborando que existe interação entre 
as aves em cativeiro e as selvagens que forrageiam e descansam nas proximidades do 
recinto. Não houve períodos significativos de descanso nos horários observados. 
Comportamentos aberrantes decorrentes do cativeiro não foram identificados. 
Palavras chave: Pscitacidae, reintegração, etologia.  

                                                
3 FNMA, PROAVES, CEMAVE, FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, FUNDAÇÃO GARCIA D´ÁVILA, 
CÂMARA MUNICIPAL DE JEREMOABO, IBAMA 
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DINÂMICA DE NINHO EM ARARA-AZUL-DE-LEAR (ANODORHYNCHUS 
LEARI BONAPARTE, 1856) EM SERRA BRANCA, JEREMOABO, BAHIA.4 
 
 
Andreza Clarinda Araújo do AMARAL1; Malva Isabel Medina Hernández2, Samanta 
Della BELLA3; Bruno de Freitas XAVIER4; Ana Cristina de MENEZES 1, Elaine 
Christinne Costa ELOY5 
8. IBAMA/CEMAVE, BR230, km10, Mata da Amem, 58300-000 Cabedelo, Paraíba, 
Brasil. E-mail:andreza.amaral@ibama.gov.Br,ana.menezes@ibama.gov.br 
9. DSE/CCEN/UFPB-CAMPUS I, Cidade Universitária, 58051-900 João Pessoa, Paraíba, 
Brasil - malvamh@dse.ufpb.br. 
10. sadellabella@bol.com.br 
11. bxavier50@hotmail.com 
12. eloycce@yahoo.com 
 
 
Dentre as aves citadas como ameaçadas de extinção, a Arara-azul-de-lear 
(Anodorhynchus leari) encontra-se na 112ª posição no Mundo e 16ª no Brasil, sendo 
considerada “criticamente ameaçada”. É endêmica do sertão do Nordeste da Bahia, 
ocorrendo apenas no Raso da Catarina, onde são conhecidos dois dormitórios: Toca 
Velha (em Canudos) e Serra Branca (em Jeremoabo). Estas aves costumam abrigar-se 
nos paredões de arenito, que servem de dormitório e área de nidificação. Em um ninho 
de Arara-azul-de-lear localizado em área de caatinga arbórea na Fazenda Serra Branca, 
Município de Jeremoabo, Bahia, foram realizadas observações do tipo “animal focal” 
entre janeiro e março de 2004, utilizando-se de planilha pré-determinada, sendo o foco 
da observação a localização das araras e os eventos praticados por elas. Totalizou-se 
332 horas de observação, sendo 236 pela manhã e 96 à tarde, onde identificou-se que o 
local onde as araras permaneceram mais tempo foi dentro do ninho, seguido por entrada 
do ninho, área do ninho e fora da área do ninho. Possivelmente, esta permanência dentro 
do ninho deve-se ao fato de ser o período reprodutivo, permanecendo pelo menos um 
indivíduo do casal protegendo-o de quaisquer invasores. Foi perceptível um aumento da 
freqüência de observações de araras no ninho no decorrer da manhã, diminuindo à tarde, 
período aparentemente preferido para o forrageamento. A permanência das araras na 
entrada do ninho coincide com os horários de maior atividade de diversas espécies na 
área, também pela manhã, nos remetendo ao comportamento de vigia individual que é 
intensa durante o período reprodutivo. Foi confirmado que, relativo ao cuidado com o 
ninho e parental, o comportamento desta espécie não difere muito dos demais 
psitacídeos, sendo a manutenção o comportamento que apresentou o maior freqüência e 
constância. Palavras chave: Pscitacidae, etologia, reprodução. 
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SISTEMÁTICA MOLECULAR E BIOGEOGRAFIA DO GÊNERO 
LEUCOPTERNIS (KAUP 1847): DADOS MITOCONDRIAIS PRELIMINARES 
CONTESTAM MONOFILETISMO 
 
 
Fábio Sarubbi Raposo do Amaral 1, Anita Wajntal 2 

1. Pós-graduação em Biologia, Departamento de Biologia, Universidade de São Paulo, São 
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2. Departamento de Biologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. Rua do Matão, Travessa 
14, no 321, Cidade Universitária, São Paulo, SP, Brasil. Cep 05508-900. E-mail: aniwa@usp.br. 
 
 
O gênero Leucopternis é composto por dez espécies de acipitrídeos exclusivamente 
neotropicais, que se distribuem do sul do México ao sul da América do Sul. Inferências 
filogenéticas entre as espécies são escassas, assim como hipóteses sobre o 
posicionamento de Leucopternis entre os demais gêneros de acipitrídeos neotropicais. A 
utilização de genes mitocondriais (sub-unidade 6 da NADH desidrogenase, sub-
unidades 6 e 8 da ATP sintetase, e o gene ribossômico 12S) como fonte de caracteres 
para análise cladística será útil para: (1) verificação do monofiletismo do gênero 
Leucopternis; (2) formulação de hipóteses filogenéticas envolvendo as espécies do 
gênero e outros acipitrídeos sub-buteoninos neotropicais; e (3) elaboração de uma 
hipótese biogeográfica envolvendo a radiação destes gaviões na região neotropical. 
Análises preliminares de sequências parciais dos genes ATP6, 12S, e seqüências totais 
do ND6, por meio de Máxima parcimônia e Análise Bayesiana, não suportam o 
monofiletismo do gênero Leucopternis. Três clados bem suportados são recorrentes nas 
análises: (a) Leucopternis lacernulatus e Leucopternis schistaceus pertencentes à 
mesma linhagem de Buteogallus e Harpyhaliaetus; (b) Leucopternis albicollis agrupado 
a Leucopternis occidentalis e Leucopternis polionotus, próximos a Geranoaetus 
melanoleucus e Buteo albicaudatus; e finalmente, (c) Leucopternis melanops 
posicionado próximo à porção mais derivada da filogenia, junto a Asturina nitida e 
Buteo buteo. Grande parte dos arranjos propostos nas presentes inferências filogenéticas 
já foi sugerida em estudos taxonômicos clássicos de acipitrídeos. Uma maior 
amostragem de táxons e marcadores trará maior resolução quanto ao posicionamento 
das espécies de Leucopternis entre os demais acipitrídeos neotropicais. 
 
Palavras-chave: Leucopternis, sistemática molecular, biogeografia neotropical. 
Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq, CAPES. 
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DESCRIÇÃO DE NINHOS E OVOS DO MIVALGO CHIMACHIMA 
(FALCONIDAE) NO SUDESTE DO BRASIL 
 
 
Karina Felipe Amaral e Carlos Eduardo Alencar Carvalho  
S.O.S. FALCONIFORMES - Centro de Pesquisa para a Conservação de Aves de Rapina 
Neotropicais, Rua Odilon Braga Nº 1370, Belo Horizonte – MG, e-mail: 
amaralkarina@hotmail.com , falconiformes@vsnet.com.br 
 
 
O gavião carrapateiro (Mivalgo chimachima) é um representante da família falconidae 
que apresenta uma vasta distribuição em todo Brasil. Apesar da grande distribuição, o 
conhecimento sobre a sua biologia reprodutiva é muito escasso, principalmente as 
informações como descrição de ninhos e ovos. No presente trabalho descrevemos ninho 
e ovos do gavião carrapateiro. Os estudos foram desenvolvidos em três regiões: 1- 
Reserva Ecológica da PUC- MG em Belo Horizonte, caracterizada por 9 ha  com alto 
nível de distúrbios e um sub-bosque denso; 2- Fazenda Império situada no município de 
Matozinhos- MG dentro da APA-CARSTE de Lagoa Santa (19º50’S e 43º50’W), sendo 
uma área considerada de transição do cerrado para Mata Atlântica. 3- Fazenda particular 
situada no município de Sete Lagoas- MG (19º21’S e 44º12’W). A região é 
caracterizada pelo bioma do Cerrado contendo alguns pequenos fragmentos de matas de 
galeria, sendo a vegetação da região modificada pela ação antrópica. Para o 
monitoramento dos ninhos, foi utilizado uma vara de alumínio (7m) com um espelho na 
ponta para confirmar a presença de ovos. Para alcançar os ninhos foi utilizada uma 
escada de 10 m. Os ninhos e ovos foram medidos com auxilio de uma trena e um 
paquímetro. Foram encontrados quatro ninhos do gavião-carrapateiro durante setembro 
e outubro de 2003. Todos localizavam em palmeiras macaúba ( Acrocomia aculeata ), 
bem escondidos nas folhagens apresentando uma grande dificuldade de acesso e 
visualização dos ovos. Dois ninhos foram encontrados numa altura média de 16.5 m, 
sendo inacessível para coleta de medidas morfológicas dos ninhos e ovos. Os outros 
foram caracterizados em forma de cesta, constituídos por gravetos sem complemento de 
substrato, localizados em palmeiras com altura média de 8.5 m. As médias das medidas 
desses ninhos foram: 291.0 mm de largura por 492.5 mm de comprimento e 205.0 mm 
de altura enquanto na câmara incubatória: 140.0 mm de largura por 153.5 mm de 
comprimento e 67.5 mm profundidade. Foram encontrados dois ovos em cada ninho de 
coloração marrom-claro com manchas escuras e claras. Os ovos tinham em média 43.5 
X 34.75 mm e pesavam em média 27.7g. Um dos ninhos foi confeccionado com seus 
gravetos entrelaçados por debaixo da folha junto ao cacho de frutos da macaúba. O 
ninho continha três frutos junto aos ovos que se assemelhavam na coloração e no 
tamanho, diferenciando sutilmente pelo formato arredondado destes. Esse fato sugere 
uma importante estratégia de camuflagem dos ovos contra predação.  
Financiador: PROBIC  PUC-MG 
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AVALIAÇÃO METODOLÓGICA DO USO DE POLEIROS ARTIFICAIS NA 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 
 
 
Rosane Nalon de Andrade1, Leandro Moraes Scoss2, André Valle Nunes 

1Alunos do curso de Ciências Biológicas da UNIVALE. nalonornito@yahoo.com.br  
2Prof. Univ. Vale do Rio Doce. Lab. Ecologia. e-mail: lmscoss@univale.br  
 
 
O objetivo deste estudo foi determinar a eficiência de espécies de aves frugívoras no 
incremento de sementes em áreas de pastagem artificial em Governador Valadares, MG. 
Testamos a hipótese que a diversidade e abundância de sementes dispersas por aves 
diferem entre coletores com e sem poleiros instalados no Campus II da UNIVALE 
(18º51’12’’S e 41º56’14’’W): mata ciliar e pastagem. Foram instalados três conjuntos 
poleiro-coletor e, como testemunhas, três coletores sem poleiros, em cada área. Todo 
material encontrado nos coletores foi acondicionado em saco de papel e a triagem do 
material foi realizada em laboratório com auxílio de lupa. As espécies de aves que 
foram observadas utilizando os coletores com poleiros foram identificadas com auxílio 
de binóculo Vanguard 10x50. Os dados foram analisados utilizando-se o Teste t-student 
para amostras independentes. No total foram registradas 45 morfoespécies de sementes, 
11 espécies de aves que utilizaram os poleiros instalados na pastagem e apenas uma 
espécie de ave nos poleiros da mata ciliar. A espécie potencialmente dispersora de 
sementes mais abundante foi Tyrannus melancholicus. Rupornis magnirostris, 
Crotophaga ani e Xolmis velata foram observados com freqüência, mas provavelmente, 
em razão da facilidade de visualização de presas em potencial na pastagem. Os 
resultados indicam que os coletores sem poleiros dispostos na mata ciliar registraram 
sete vezes mais sementes que os instalados na pastagem (t=3,15; p<0,05) e quatro vezes 
mais morfoespécies (t=7,29; p<0,05). Entretanto, nos coletores com poleiros 
observamos que tanto na mata ciliar quanto na pastagem a abundância de sementes 
(t=0,84; p>0,05) e a riqueza em espécies de sementes (t=0,95; p>0,05) foram iguais. 
Estes resultados mostram que a introdução de poleiros artificiais em áreas de pastagem 
favorece a dispersão de sementes por aves. Este incremento de sementes pode 
compensar a deficiente chuva natural de sementes em ambientes modificados, 
fortemente influenciada pela simplificação do sistema provocada pelo desmatamento e 
uso intensivo. Concluímos que este método aumenta o aporte de sementes em áreas 
abertas podendo acelerar a regeneração natural, embora não seja suficiente para 
compensar a perda de biodiversidade provocada pela destruição de áreas naturais. 
 
Palavras-chave: Conservação, dispersão, sementes. 
Apoio: LABECOL/UNIVALE, CEAM. 
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O PROGRAMA RAPINANTES COMO FERRAMENTA PARA OS 
TRABALHOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FUNDAÇÃO PARQUE 
ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO. 
 
 
Andrade, Tatiane Castilho; Roberti, Fátima Ap. V. Valente.  
Fundação Parque Zoológico de São Paulo. E-mail: froberti@sp.gov.br; tathycas@yahoo.com.br. 
 
 
Dentro da nova concepção de zoológicos, vem crescendo a necessidade da implantação 
de programas educativos. A Filosofia dos primeiros zoológicos datados do século XVIII 
era apenas a exposição de animais, onde estes permaneciam enjaulados e o público 
apenas os visitavam. Atualmente, esta concepção mudou radicalmente, não se 
concebendo mais os zoológicos como uma instituição que apenas expõe os animais para 
satisfazer colecionadores e o divertimento do público em geral. Preocupada com seu 
novo contexto na sociedade, a Fundação Parque Zoológico de São Paulo vem desde 
1999 implantando programas de Educação Ambiental. A partir de julho de 2002, o 
Zoológico de São Paulo vem realizando um programa de treinamento com algumas aves 
de rapina, dando origem ao Programa Rapinantes. A técnica de falcoaria utilizada já 
existe há muitos anos e trata-se de uma arte milenar que foi iniciada na Ásia no ano 500 
a.C. Aves de rapina são aves que caçam e, antigamente, esses animais eram treinados 
pela nobreza para a caça de determinadas presas. A Fundação Parque Zoológico de São 
Paulo criou o programa rapinantes com o objetivo de proporcionar uma maior interação 
entre os visitantes e os animais que participam do treinamento, despertando uma 
consciência da importância e conservação destas espécies ao meio ambiente e 
possibilitando um aprendizado sobre a biologia, características, alimentação, tipos de 
vôo, lendas e crenças. O treinamento está sendo realizado apenas com algumas espécies 
brasileiras e as apresentações didáticas são realizadas com o público visitante às quartas, 
quintas, sábados e domingos das 11 às 12 horas. 
 
 Palavras chave: Educação Ambiental, Programa Rapinantes, Zoológicos 
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DIETA DE AVES DE SUB-BOSQUE EM REGIÃO DE MATA ATLÂNTICA NO 
RIO DE JANEIRO1 
 
 
Viviane Alves de Andrade1, Rafael Bittencourt Kiffer2, Augusto Piratelli3 e Everton 
Faustino Oliveira4 
1. Bióloga, e-mail: vivalves2@yahoo.com.br 
2. Estudante de graduação, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 
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3. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia, Departamento de Biologia 
Animal. e-mail: pirateli@ufrrj.br 
4. Biólogo, e-mail: everton433@yahoo.com.br 
 
 
As aves podem ser consideradas excelentes bioindicadoras, já que respondem 
rapidamente às alterações no ambiente. Neste trabalho utilizaram-se como 
bioindicadores dados de dieta e recursos alimentares explorados pela avifauna na região 
serrana do Rio de Janeiro (22º30’S e 43º46’O) com uma área territorial de 287km2. 
Foram realizadas 27 visitas mensais (de setembro de 2001 a julho de 2004) em dois 
pontos distintos, utilizando para isso redes ornitológicas. No total foi obtido um esforço 
de captura de 3545 horas-rede. As guildas foram estabelecidas utilizando-se como 
método a coleta de fezes, observações no campo e referências bibliográficas. Foram 
capturados 562 indivíduos representantes de 69 espécies e 14 famílias, sendo as famílias 
Emberezidae e Furnariidae as mais incidentes com 11 espécies capturadas cada uma. 
Foram coletadas 221 fezes das quais 63,2% continham somente artrópodes. As guildas 
com maior representatividade foram as de insetívoros com 62,8% (n=27), seguidos por 
frugívoros com 18.6% (n=8). Dentre os insetívoros 15,9% (n=7) são consumidores de 
pequenos artrópodes de folha no sub-bosque e 13,6% (n=6) consumidores de pequenos 
artrópodes de chão. Quanto aos frugívoros 6,8% (n=3) são consumidores de frutos no 
chão e 4,5% (n=2) frugívoros de borda. Poucas espécies generalistas ou de borda de 
mata foram encontradas, o que poderia demonstrar uma boa qualidade ambiental da 
mata estudada. 
 
 
Palavras-chave: guildas tróficas, dieta e bioindicadores. 
Apoio: Fazenda Igapira, Programa PIBIC – CNPq/UFRRJ 
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PRIMEIRO REGISTRO DA REPRODUÇÃO DE RAMPHASTOS TOCO NO RIO 
GRANDE DO SUL. 
 
 
Christian B. Andretti1, Maycon Sanyvan S. Gonçalves1 e Rafael A. Dias2 
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2Museu de História Natural, Universidade Católica de Pelotas, Rua Félix da Cunha 412, 96010-
000, Pelotas, RS, Brasil. e-mail: radias.sul@terra.com.br 
 
 
Ramphastos toco é uma ave de ocorrência local no Rio Grande do Sul, onde é 
considerada ameaçada de extinção. Pouco se conhece sobre a biologia e ecologia dessa 
espécie no sul do Brasil, e o único indício de reprodução em território gaúcho provém 
da coleta de uma fêmea com ovários ativos em Garruchos, em fins de outubro de 1975. 
Entre 19 de dezembro de 2003 e 09 de janeiro de 2004, o final do processo reprodutivo 
de R. toco foi estudado em Alto Alegre, município de Cerrito, uma região de campos, 
capões de mata e florestas ciliares do Planalto Sul-Rio-Grandense, totalizando ca. 36 h 
de observações. O casal de tucanos nidificou numa cavidade situada no ápice de um 
jerivá (Syagrus romanzoffiana [Cham.] Glassman, Arecaceae) morto (31o43'52''S, 
52o52'35''W), desprovido de copa e isolado no centro de um pequeno banhado raso 
coberto por densas ciperáceas, na várzea de uma sanga. Os adultos seguiam 
preferencialmente o curso de uma mata ciliar localizada na borda do banhado quando se 
deslocavam entre o ninho e os locais de obtenção de alimento. Essa mata era igualmente 
utilizada como dormitório e sítio de descanso do casal. Pequenos frutos transportados 
no papo dos pais aparentavam constituir a maioria dos itens alimentares oferecidos à 
prole. Em uma ocasião, um dos tucanos trouxe um filhote de ave no bico. Entre 07 h e 
12 h, os adultos realizaram em média 1,2 visitas/h ao ninho para alimentar o(s) 
filhote(s). Durante as visitas, cada membro do casal permaneceu 5,13 (d.p. = 3,6) 
minutos no ninho e nesse período introduziu de 1 a 21 (média = 6,04) itens alimentares 
na cavidade. Indivíduos de Cathartes aura ocasionalmente investigavam o ninho e eram 
repelidos pelo(s) próprio(s) filhote(s) no fundo da cavidade. Não foi possível determinar 
o número de filhotes no ninho, porém uma ave jovem e dois adultos foram observados 
na mata ciliar em 09 de janeiro. Entretanto, moradores da região afirmaram terem visto 
dois jovens acompanhando os adultos alguns dias depois. Considerando que o(s) 
filhote(s) abandonaram o ninho entre 03 e 08 de janeiro, estima-se que a postura tenha 
ocorrido entre fins de outubro e início de novembro. 
 
Palavras-chave: biologia reprodutiva, conservação, Planalto Sul-Rio-Grandense 
Órgãos financiadores: UCPel 
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FILOGENIA MOLECULAR DO GÊNERO ARATINGA (PSITTACIDAE). 
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O gênero Aratinga compreende vinte espécies distribuídas pela região neotropical. 
Essas espécies, apesar de apresentarem alguns caracteres em comum, constituem um 
grupo morfologicamente heterogêneo, com três grupos de espécies definidos baseados 
em caracteres de plumagem e osteologia. Além das evidências provenientes de 
caracteres morfológicos, dados de filogenia molecular não fornecem muito suporte para 
o monofiletismo do gênero. Para tentar elucidar as relações filogenéticas entre os 
membros deste gênero, foram realizadas análises incluindo dez espécies pertencentes ao 
gênero Aratinga e representantes de outros oito gêneros de psitacídeos neotropicais. 
Foram obtidas seqüências parciais dos genes mitocondriais ribossomais 12S e 16S e a 
seqüência completa do gene que codifica para o citocromo b. Foram realizadas análises 
de máxima parcimônia e bayesiana com estas seqüências concatenadas (1742 pares de 
bases). Os resultados obtidos apontam os seguintes clados bem suportados: 1) (Aratinga 
aurea, Aratinga cactorum); 2) ((A. leucophthalmus, A. mitrata), (A. holochlora, A. 
acuticaudata)) e 3) (A. weddellii, (Nandayus nenday, ((A. solstitialis, (A. auricapilla, A. 
jandaya)))). Tais relações corroboram os três grupos propostos por caracteres 
morfológicos.  No entanto, não se obteve resolução suficiente entre os clados, de modo 
que o monofiletismo do gênero continua incerto e mais seqüências serão obtidas para 
esclarecer esta questão. 
 
Palavras chave: sistemática, DNA mitocondrial, Aratinga. 
Financiamento: FAPESP, CNPq, CAPES. 
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ANÁLISE COMPARATIVA PRELIMINAR DO REPERTÓRIO VOCAL E DA 
COLORAÇÃO EM 10 ESPÉCIES DE GRALHAS SUL AMERICANAS 
(CYANOCORAX: CORVIDAE). 
 
 
Luiz dos Anjos e Oscar Akio Shibatta. 
Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Universidade Estadual de Londrina, Caixa Postal 
6001, Londrina-PR. CEP 86051-970. llanjos@sercomtel.com.br 
 
 
Duas tendências foram propostas por Hardy (1969) para as gralhas americanas: espécies 
com variado colorido na plumagem teriam um repertório vocal maior enquanto espécies 
com colorido mais simples teriam um repertório vocal menor. No presente estudo 
comparou-se caracteres de colorido da plumagem e o repertório vocal de 10 espécies de 
gralhas sul americanas com o objetivo de verificar se este padrão proposto por Hardy 
(1969) se mantém. Tal análise se mostra interessante de ser realizada, atualmente, pelo 
maior conhecimento que se dispõe do repertório vocal de algumas espécies e da 
aplicação de uma análise quantitativa. Os dados sobre coloração (8 caracteres 
selecionados) foram obtidos analisando-se exemplares em três Museus: Museu de 
Zoologia/USP (MZUSP); Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG); Museu de História 
Natural Capão da Imbuia (MHNCI). As espécies analisadas foram (os números entre 
parênteses se referem ao número de exemplares analisados em Museus): Cyanocorax 
cristatellus (41); C. cyanomelas (27); C. caeruleus (75); C. violaceus (21); C. heilprini 
(5); C. cayanus (4); C. affinis (2); C. chrysops (78); C. cyanopogon (86) e C. mystacalis 
(nenhum exemplar analisado em Museu; somente análise a partir de pranchas coloridas 
e descrições de literatura). Para o repertório vocal (6 caracteres selecionados) utilizou-se 
de dados de bibliografia detalhados sobre C. caeruleus e C. chrysops, gravações obtidas 
em campo de C. cyanomelas e de C. cristatellus e gravações de CD (Hardy 1990) para 
as outras espécies, exceto para C. heilprini, para qual utilizou-se apenas de esparsas 
informações de bibliografia. O programa de computador Avisoft-SASLab Pro 4.23e foi 
utilizado para a análise sonográfica das vocalizações. Análise por agrupamento foi 
utilizada para a obtenção de um dendrograma de similaridade (Distância Euclidiana). O 
dendrograma confirma a tendência exposta acima com a formação de dois 
agrupamentos: o de espécies mais coloridas e repertório vocal maior e o de espécies 
menos coloridas e repertório vocal menor. Em C. cyanomelas, a mais “descolorida” 
espécie, apenas 5 vocalizações foram diferenciadas, enquanto que em C. chrysops, uma 
das mais coloridas, pelo menos 23 foram reconhecidas.  
Palavras chave: Cyanocorax, repertório vocal, coloração. 
Órgão financiador: CNPq – Cooperação Internacional-Programa Mata Atlântica. Projeto 
“Monitoramento da Biodiversidade em Bacias Hidrográficas da Mata Atlântica 
(690146/01-9). 
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ESTRUTURA DE COMUNIDADES DE AVES FLORESTAIS AO LONGO DO 
GRADIENTE ALTITUDINAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TIBAGI, 
PARANÁ, SUL DO BRASIL. 
 
 
Luiz dos Anjos1, 4, Edson Varga Lopes2, 3, Fernando de Lima Favaro2, Graziele 
Hernandes Volpato3 e Luciana Baza Mendonça3. 
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Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, CP 6001 Londrina-PR, CEP 86051-970. 3 
Bolsista CNPq. 4 llanjos@sercomtel.com.br. 
 
 
A bacia do rio Tibagi ocupa aproximadamente 25.500 km2 na região noroeste do Estado 
do Paraná, apresentando uma diferença altitudinal de 800 m da nascente em relação à 
foz. O objetivo do presente estudo é analisar quais diferenças na estrutura de 
comunidades de aves florestais podem ser reconhecidas ao longo do gradiente 
altitudinal daquela bacia. Amostragens por pontos de escuta foram realizadas a cada três 
meses (agosto de 2003 a julho de 2004) em quatro locais: B1 (500-600 m, floresta 
estacional semidecidual), M1 (700-800 m, floresta de transição), A1 (1.000 m, floresta 
ombrófila mista) e A2 (900-930 m, floresta ombrófila mista). O número de espécies (98 
em B1; 122 em M1; 116 em A1; 96 em A2) foi estatisticamente semelhante nos quatro 
locais (χ2

3 = 4,67; p = 0.198). O número total de contatos (mesmo número de 
amostragens) foi estatisticamente diferente (χ2

3 = 31,02; p < 0,001), sendo o maior valor 
em A1 (1371) e o menor em B1 (1122). O menor valor de similaridade (Jaccard) foi 
entre A2 e B1 (0,43) e o maior entre M1 e A1 (0,68). A partir do número de contatos foi 
calculado o Índice Pontual de Abundância de cada espécie em cada local; as espécies 
foram agrupadas em 16 guildas, com base em Willis (1979). As guildas que 
apresentaram maior abundância em determinado local foram: insetívoras de bambu em 
M1 (χ2

3=37,84; p<0,001); grandes frugívoras em B1 (χ2
3=42,70; p=0,001); onívoras de 

borda (χ2
3=27,40; p<0,001) e insetívoras de copa (χ2

3=30,10; p<0,001) em M1 e A1; 
onívoras de subcopa (χ2

3=42,27; p<0,001) em A2. A maior disponibilidade de frutos em 
B1, a maior quantidade de bambu em M1 e o inverno mais rigoroso no sul da bacia 
explicam algumas das tendências encontradas.    
 
Palavras chave: estrutura de comunidades, gradiente altitudinal. 
Órgão financiador: CNPq – Cooperação Internacional-Programa Mata Atlântica. Projeto 
“Monitoramento da Biodiversidade em Bacias Hidrográficas da Mata Atlântica 
(690146/01-9). 
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INTERAÇÃO MUTUALÍSTICA ENTRE HARPIA HARPIJA (AVES: 
FALCONIFORMES) E ABELHAS SEM FERRÃO (INSECTA: 
HYMENOPTERA) EM CATIVEIRO, NA REGIÃO METROPOLITANA DE 
BELO HORIZONTE, MG 
 
 
Yasmine Antonini1, Déborah N C Lobato1 e Roberto Azeredo2 
1-Departamento de Biologia Geral, ICB, UFMG-antonini@icb.ufmg.br 
 2- CRAX Sociedade de Pesquisa do Manejo e Reprodução da Fauna Silvestre-
jsimpson@terra.com.br 
 
 
O sucesso da reprodução de Harpia harpija em cativeiro depende de diversos fatores, 
entre eles temperatura, alimentação adequada, fornecimento de material para 
nidificação, entre outros. Interações mutualísticas em animais são comuns na natureza e 
os animais em cativeiro, principalmente fora da sua área natural de ocorrência, podem 
ser privados dessas interações. Tal privação poder interferir no comportamento e 
reprodução do animal. Observou-se que um indivíduo adulto, proveniente de um 
cativeiro da Alemanha apresentava distúrbios respiratórios respirando pela boca e 
permanecendo constantemente com o bico aberto, provavelmente devido à obstrução 
das narinas. Observou-se então a ocorrência de abelhas entrando nas narinas desse 
animal e, aproximadamente um mês depois, ele passou a manter o bico fechado 
voltando a respirar normalmente. Nesse estudo foi observado o comportamento das 
abelhas na limpeza das narinas da H. harpija. Observações preliminares foram 
realizadas em setembro de 2004, em três animais (2 adultos e 1 filhote), por dois 
observadores, entre 9:00 e 13:00 totalizando 8 horas. Análise de Variância (ANOVA) 
foi utilizada para testar se houve diferenças significativas no número de abelhas 
presente em cada indivíduo ao longo do dia. Uma única espécie de abelha sem ferrão 
(Paratrigona lineata) foi observada entrando completamente nas narinas dos animais 
coletando tanto secreção seca quanto líquida. Essa secreção pode estar servindo como 
fonte de proteína e sais minerais. O número de abelhas na fêmea (n=47) foi maior do 
que no macho (n=31) e no filhote (n=22). Houve diferença significativa apenas entre o 
número de abelhas na fêmea e no filhote (B= 2,2576, p<0,05). Tanto o filhote, quanto o 
macho são mais inquietos o que pode influenciar nas taxas de visitas. Parece haver um 
aumento de abelhas no período mais quente do dia. Estudos posteriores permitirão 
avaliar a importância efetiva dessa interação na saúde e desenvolvimento dos indivíduos 
que indiretamente afetam a sobrevivência e o sucesso reprodutivo dos animais em 
cativeiro. Permitirão avaliar também as implicações para a conservação da espécie, 
principalmente em relação aos indivíduos em cativeiro nos países temperados, onde 
abelhas sem ferrão não ocorrem naturalmente.  
 
 Palavras-chave: Harpia harpia, comportamento,apidae, respiração. 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DOS LAGOS DO PARQUE ZOOLÓGICO E 
SUA IMPORTÂNCIA PARA AVES AQUÁTICAS DE VIDA LIVRE 
 
Erica Cristina Pacífico de Assis1,2; Fernanda Junqueira Vaz1, Walter Barrela2 
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2. Pontifícia Universixdade Católica 
 
 
Situado no Parque Estadual Fontes do Ipiranga, um dos últimos remanescentes florestais 
da cidade, o Zoológico de São Paulo possui três grandes áreas represadas que formam 
grandes lagos, onde é abrigada uma numerosa e rara coleção de aves aquáticas. Nestes, 
encontram-se em maior número anseriformes, mas há também ciconiformes e algumas 
espécies de mamíferos, que dependem diretamente deste ambiente aquático. 
Sazonalmente, em meados de outono, esse espaço é dividido com outras espécies de 
aves migratórias, são elas em maior quantidade: marrecas-caneleiras (Dendrocygna 
bicolor) e irerês (Dendrocygna viduata). A confirmação da importância do sistema 
hídrico do Parque para aves migratórias, como área de refúgio, alimentação e 
reprodução, foi destacada ao se analisar os dados referentes ao anilhamento 
armazenados, desde a década de 80, no setor de aves da FPZSP. Este trabalho ainda, 
apresenta o manejo aplicado para os animais aquáticos cativos, caracterizando os fatores 
bióticos e abióticos que compõem a formação do sistema lacrustre existente no Parque. 
Para tanto foi necessário quantificar os espécimens cativos; quantificar a produção de 
matéria orgânica nos lagos derivada da alimentação das aves; analisar os dados de 
captura e recaptura de aves migratórias existentes nos arquivos do setor de Aves; 
caracterizar ambientalmente o sistema lacrustre; abordar a proposta de um manejo 
hídrico sustentável na FPZSP. Este trabalho se deve ainda, a necessidade de apresentar 
aos técnicos do Zolológico a problemática ambiental e as respectivas iniciativas da 
FPZSP para soluciona-lá; melhorar a qualidade de vida das aves cativas nos recintos 
formados pelos lagos; cumprir o dever de responsabilidade Ambiental com os recursos 
naturais. Ao analisar estes dados constatamos que das 2.290 espécimens de aves do 
plantel, 89 % residem no lago atualmente e que a variação sazonal do consumo de ração 
farelada para a alimentação das aves aquáticas, é significativa nos meses de estiagem 
devido a migração de D. viduata e D. bicolor. E que a associação da estiagem ao 
aumento de produção de matéria orgânica no lago, causam graves problemas ambientais 
neste sistema lacustre, gerando eutrofização, assoreamento e futura intoxicação das aves 
cativas. Para solucionar tal problema a FPZSP, apresenta um sistema de reuso e 
oxigenação da água através da implantação de uma Estação de Tratamento de Água e 
Esgoto, implantação de comedouros que não permitem a dispersão e perda de ração 
farelada nas águas do lago e a conservação das matas ciliares das nascentes do rio 
Ipiranga que abastecem os lagos. 
 
Palavras-chave: aves aquáticas, Zoológico, migração 
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ASPECTOS POPULACIONAIS DE PYGOSCELIS ADELIAE E PYGOSCELIS 
ANTARCTICA EM COLÔNIA MISTA DE REPRODUÇÃO NA ILHA PINGÜIM, 
ARQUIPÉLAGO SHETLAND DO SUL, ANTÁRTICA 
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A Ilha Pingüim é um pequeno vulcão dormente, com 1,5 Km de diâmetro e cerca de 170 
m de altura na porção mais alta. Fica situada nas proximidades da Ilha Rei George, na 
margem nordeste do Estreito de Bransfield, arquipélago Shetland do Sul, Antártica. 
Nesta ilha, foram registradas oito espécies de aves nidificantes, entre elas Pygoscelis 
adeliae (pingüim-de-Adélia) e Pygoscelis antarctica (pingüim-antártico). As duas 
espécies são morfologicamente e ecologicamente similares no que se refere à 
alimentação. Em relação à reprodução apresentam cronologias diferenciadas além de 
outros aspectos biológicos. Dados históricos obtidos no verão de 1979 constatam que 
1.710 pares reprodutores de pingüim-de-Adélia se reproduziam numa mesma localidade 
da Ilha Pingüim, onde também se reproduziam 7.058 pares reprodutores de pingüim-
antártico, formando uma colônia de reprodução mista. No verão de 2003 utilizou-se a 
técnica de contagem similar, e direcionada somente a adultos em atividade de incubação 
para cada espécie, feita por três ou quatro pessoas. Os valores absolutos foram obtidos 
através das médias das contagens. Os resultados obtidos nesta mesma localidade foram 
de 684 pares reprodutores do pingüim-de-Adélia para 462 do pingüim-antártico. Na 
colônia mista houve redução de 60% dos pares reprodutores do pingüim-de-Adélia, e 
um aumento de 127,6% para o pingüim-antártico. Fatores climáticos que alteram a 
distribuição do krill antártico, o principal alimento de ambas as espécies, podem estar 
relacionados com este desfavorecimento do sucesso reprodutivo dos pingüins-de-
Adélia, já que estes buscam áreas de forrageamento mais distantes de suas colônias 
reprodutivas do que os  pingüins-antárticos. Aspectos comportamentais de submissão 
dos Adélias em relação aos antárticos também podem estar influenciando na abundância 
dos pares reprodutores. 
 
Palavras–chaves: Antártica, pares reprodutores, pingüins. 
Órgãos financiadores: PROANTAR, CNPq, MMA, SECIRM, UNISINOS. 
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NOTA SOBRE A OCORRÊNCIA DE EUDOCIMUS RUBER NO ESTADO DE 
SERGIPE. 
 
 
1Edison Barbieri, 2Bruno Jackson Melo de Almeida 
1 - Instituto de Pesca SAA/SP E-mail: edisonbarbieri@yahoo.com.br. 2 - (Bolsista PIBIC/CNPq 
- Ciências Biológicas - Universidade Federal de Sergipe) E-mail bjalmeida@yahoo.com.br. 
 
 
O guará Eudocimus ruber (Linnaeus, 1758) (Aves, Threskiornithidae) tem sua 
distribuição original desde o Equador e Colômbia (incluindo Trinidad e parte das 
Antilhas). No litoral brasileiro historicamente há uma lacuna na distribuição dos guarás 
que vai do norte do Rio de Janeiro ao sul do Ceará (originalmente seriam duas 
"populações" distintas, uma do Ceará ao Amapá e daí até a Colômbia e outra do Rio de 
Janeiro a Santa Catarina (SICK, 1997)). Não há registro para a espécie no litoral do 
Estado de Sergipe. Freqüentes observações semanais, com auxílio de binóculos 7x50 e 
10x30x60, utilizando o método de ponto fixo, realizadas no manguezal da 13 de julho 
(10º55’S e 37º02’W) têm registrado, desde o mês de setembro de 2003, um único 
exemplar de Eudocimus ruber. Não há registro desta espécie em cativeiro no estado de 
Sergipe, mas existem informações sobre um criadouro de guarás no estado da Bahia. 
Porém o indivíduo apresenta coloração de um vermelho exuberante sem marcas de 
captura, o que demonstra características naturais. A observação desta espécie, assim 
como de outras aves pertencentes à família Ardeidae (Casmerodius albus, Egretta thula, 
Florida caerulea, Nyctanassa violocea, Nyycticorax nycticorax, Bubulcus ibis) 
forrageando na área de estudo, destaca a importância deste ecossistema para a 
sobrevivência destes animais. Por isso, as pesquisas sobre as comunidades nesse sistema 
ameaçado devem considerar e avaliar os riscos ambientais atuantes, relacionando-os 
com a estabilidade (status) das populações. Principalmente por que o guará encontra-se 
na lista de animais ameaçados de extinção do IBAMA. Na região, os principais riscos 
enfrentados pela espécie são a destruição do mangue para a implantação de projetos 
habitacionais e os altos índices de poluição da água por esgoto doméstico. Existe 
também, o risco eminente da caça pela população local e mesmo captura para fins 
comerciais. A sobrevivência desta população tem valor inestimável, não só do ponto de 
vista zoogeográfico, mas também para a preservação da espécie, que enfrenta acentuado 
declínio populacional mesmo nas áreas onde é mais comum. 
 
Palavras chave: Aves, ocorrência, guará-vermelho. 
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FRUGIVORIA E DISPERSÃO DE SEMENTES DE AROEIRA-VERMELHA 
(SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS) PELAS AVES. 
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Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Departamento de Ciências Morfo-
biológicas, CP 474, 96201-900, Rio Grande – RS, E-mail: grazidb@universiabrasil.net 
 
 
A aroeira-vermelha, Schinus terebinthifolius, árvore nativa do Brasil, tem fruto pequeno 
e de cor vermelha, sendo de particular interesse como alimento para a avifauna no sul 
do Brasil. Foram feitas capturas de aves com rede-de-neblina em locais com alta 
concentração de aroeiras e mantidas em caixas por cerca de 30 minutos. As sementes de 
aroeira encontradas nas fezes foram coletadas com o objetivo de determinar se há 
diferença no tempo e no percentual de germinação destas sementes em comparação com 
sementes in natura. Foi realizado teste de viabilidade com sementes ingeridas por 
Turdus amaurochalinus, no qual as sementes foram repartidas ao meio, colocadas em 
uma solução de tetrazolium e mantidas em estufa por 2 horas. Para a germinação as 
sementes foram separadas por espécie de ave e colocadas em placas de petri, com 
algodão e papel de germinação, umedecidas com água destilada, e mantidas na 
germinadora (temperatura 20°CD:15°CN; fotoperíodo 14hL:10hE), ou estufa 
(temperatura ambiente; fotoperíodo 12hL:12hE), durante 15 dias. No mesmo local das 
capturas foram coletadas sementes in natura, com as quais também foram feitos os 
testes de germinação e viabilidade. Das sementes que passaram pelo trato digestivo o 
começo da germinação se deu no 6º dia para T. amaurochalinus em germinadora, com 
percentual de germinação (%G)=30,0, e Thraupis bonariensis, com %G=44,4; no 7º dia 
para Thraupis sayaca, com %G=53,3; no 8º dia para T. amaurochalinus em estufa, com 
%G=40 e Pitangus sulphuratus, com %G=38,5; e no 10º dia para Mimus saturninus, 
com %G=31,0. Já as sementes coletadas in natura começaram a germinar no 12º dia, e 
tiveram um percentual de germinação de 7%. O teste de viabilidade feito com as 
sementes coletadas de T. amaurochalinus resultou em 78% viáveis, e o mesmo teste 
feito com as sementes in natura resultou em 85% viáveis. De acordo com os resultados 
obtidos insere-se que a passagem pelo trato digestivo antecipa o tempo de germinação 
das sementes e eleva o seu percentual de germinação, em comparação com as sementes 
in natura. Apesar da moderada redução na viabilidade das sementes que passaram pelo 
trato digestivo, as espécies de aves estudadas são boas dispersoras de aroeira-vermelha, 
em especial T. sayaca e T. bonariensis. 
 
Palavras-chave: frugivoria, dispersão de sementes, Schinus terebinthifolius. 
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ÍNDICE FLORAL E SEUS EFEITOS SOBRE O FORRAGEAMENTO DE DUAS 
ESPÉCIES DE TROCHILIDAE (APODIFORMES). 
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Os beija-flores apresentam tamanho corporal reduzido e que se alimentam 
continuamente para manter a sua elevada temperatura corporal e seu rápido vôo pairado. 
Estas aves, essencialmente nectarívoras, dependem da visão para localizar os recursos 
alimentares de que necessitam, sendo o seu comportamento de forrageio determinado 
por experiências individuais e capacidade de memória, o que permite uma exploração 
mais eficiente dos recursos. A análise da disponibilidade de recursos alimentares foi 
realizada em vários trabalhos anteriores, que utilizaram diferentes metodologias, que de 
modo geral são trabalhosas e nem sempre eficientes. O objetivo do presente estudo foi 
avaliar a eficácia de um novo método - “Contagem por Pontos” - para estimar a 
quantidade de recursos alimentares disponíveis em um determinado campo de visão, 
bem como verificar o efeito da variação da disponibilidade floral sobre o número e o 
tipo de visitas de Eupetomena macroura e de Amazilia lactea às fontes de recursos. O 
estudo foi desenvolvido no campus da PUC - Minas Gerais, localizado na área urbana 
de Belo Horizonte, no período de setembro/ 2002 a maio/ 2003. Para as coletas de 
dados, observaram-se duas espécies de plantas exóticas: unha-de-vaca (Bauhinia 
variegata) e grevílea (Grevillea banksii). A disponibilidade de recursos foi estimada por 
meio do método “Contagem por Pontos”, que envolve fotografar a árvore, estimar o 
número de flores visíveis, a área floral e o índice floral por meio de uma equação. 
Estimativas do número total de flores também foram realizadas através de observação 
direta e contagens de flores em campo. O comportamento de forrageio dos beija-flores 
foi registrado utilizando-se amostragem animal-focal e o método contínuo Verificou-se 
que o método utilizado para estimar a disponibilidade de flores mostrou-se eficiente 
devido à facilidade das estimativas de número de flores, diminuindo os erros de 
contagens realizadas em metodologias aplicadas em campo. A disponibilidade de 
recursos florais influenciou o número e o tipo de visitas alimentares de A. lactea e E. 
macroura. Observou-se que quanto maior o índice floral, maior o número de visitas 
observadas, sendo também maior o número de visitas com a expressão de 
comportamentos agressivos, intra e interespecificamente. 
 
Palavras chave: Índice floral; Comportamento alimentar; Trochilidae. 



 153 

 

 
XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia 
21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 

 
 
AVALIAÇÃO QUALI-QUANTITATIVA DA AVIFAUNA DO CAMPUS DO 
VALE, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL: 
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Os campi de diferentes universidades tendem a ser locais atrativos para o estudo da 
avifauna em ambiente urbano, podendo-se citar diversos trabalhos executados em 
diferentes regiões brasileiras. Boa parte destes trabalhos são puramente qualitativos, 
sendo escassos estudos sobre abundância de aves urbanas. Este resumo divulga os 
resultados preliminares de amostragens quali-quantitativas de avifauna efetuados na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, campus do Vale (30º05’S e 51º09’W), 
municípios de Porto Alegre e Viamão. Procurou-se descrever os padrões avifaunísticos 
de ocupação de ambientes na área de estudo, oferecendo subsídios para que futuras 
ampliações da malha urbana no campus não comprometam uma parcela significativa da 
biodiversidade local. A abundância relativa foi averiguada através de 28 pontos de 
contagem (50 m de raio cada), plotados nas intersecções de uma grade com quadrados 
de 300 m de lado. As amostragens foram realizadas pelos dois autores, em 19-
21.V.2004 e 27.V-01.VI.2004. Registrava-se toda ave vista ou ouvida no interior do raio 
de 50 m, e cada ponto foi amostrado duas vezes (manhã e tarde). Com base na imagem 
digitalizada da área e em averiguações in loco, distinguiu-se 5 hábitats principais: 
aquático, borda floresta/campo, campestre, florestal e urbanizado. A riqueza total de 
aves foi de 84 espécies, das quais 63 espécies foram detectadas durante as contagens 
nos pontos e 21 foram registradas apenas nos períodos fora das contagens 
(representando táxons de ocorrência irregular ou muito localizada, como Caracara 
plancus e Aramus guarauna). O número de espécies por ponto variou de 4 a 19 (média 
de 10,04 ± 4,38 SD). Também houve variação pontual na média do número de 
indivíduos detectados (9,04 ± 5,06 SD; amplitude 2,5-20,5). Sete espécies dominaram 
tanto a freqüência quanto a abundância relativa (Furnarius rufus, Pitangus sulphuratus, 
Zonotrichia capensis, Thraupis sayaca, Coereba flaveola e Basileuterus 
leucoblepharus), alternando-se na posição em um ou outro parâmetro. A grande 
abundância relativa de B. leucoblepharus é relacionada à extensão de hábitat florestal 
remanescente na área. Entre as espécies de baixas freqüência e abundância está 
Triclaria malachitacea, cuja população no campus parece ser oriunda de escapes ou 
solturas.  
Palavras chave: aves urbanas, biodiversidade, conservação 
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EFFECTS OF FOREST ENVIROMENTAL HETEROGENEITY ON 
COMMUNITY COMPOSITION OF OWLS (AVES: STRIGIDAE) IN CENTRAL 
AMAZON. 
 
 
Obed Garcia Barros1, e Renato Cintra1 

1Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA. Caixa postal 478 CEP 69011-970, 
Manaus, Amazonas. 
 
 
The goal of this study was to compare top predator (owls) community composition 
among five drainage water basins, and analyze the effects of forest environmental 
heterogeneity, produced by some structure components, on owl's occurrence, abundance 
and community composition.  The study was done in Terra-Firme forest at Reserva 
Ducke (02º55’,03º01’S; 59º53’,59º59’W), Central Amazon. We surveyed the owls from 
July 2001 to April 2002 in eighteen 8 km transects within the Reserve.  We placed 50 x 
50 m plots where owls were detected and similar plots of the where the owls were 
absent. Within the plots six components of the forest structure were recorded. We 
recorded the following six species, Otus watsonii, Lophostrix cristata, Pulsatrix 
perspicillata, Glaucidium hardyi, Ciccaba huhula, Ciccaba virgata. Results of multiple 
regression analyzes indicates that the abundance of owls (considering all species 
together) increased significantly with increasing in the abundance of snags, and with 
decreasing abundance of forest logs. We used Multivariate analysis (MDS ordination 
techniques) to compare owl's community composition and found out that it was 
significantly different among the drainage water basins. Also there was a positive and 
significantly relationship between abundance of snags and the owls community 
composition. The results indicate that nocturnal top predators (owls) in neotropical 
rainforests can be affected by forest environmental heterogeneity. 
Keywords: Owls, drainage water basins, forest structure components 
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AS AVES VISITANTES DOS FRUTOS DE STEPHANOCEREUS 
LUETZELBURGUII (CACTACEAE). 
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Em ambientes áridos e semi-áridos do Novo Mundo, os frutos de cactáceas são um 
importante recurso para diversos grupos animais, dentre eles, as aves. O objetivo deste 
estudo foi identificar as aves consumidoras dos frutos de Stephanocereus luetzelburguii 
em uma área de campo rupestre da Chapada Diamantina. Foram realizadas visitas 
mensais de cerca de cinco dias ao Parque Municipal de Mucugê, em Mucugê, BA, de 
maio de 2003 a abril de 2004. Através de observação indivíduo-focal, registraram-se 
quais as espécies de aves consumiam os frutos de S. luetzelburguii, o número e horário 
das visitas, bem como o comportamento de forrageio. Em 70 horas de observação foram 
registradas quatro espécies de emberezídeos consumindo os frutos desta cactácea (n = 
49 visitas): Zonotrichia capensis (60,4% das visitas), Coereba flaveola (31,25%), 
Schistoclamys ruficapillus (8,33%) e Saltator similis (2,08%). A freqüência de consumo 
foi maior nas primeiras horas da manhã e no final da tarde. Todas as aves foram 
observadas utilizando frutos que estavam caídos no solo, junto à planta-mãe. Coereba 
flaveola foi a única ave que pousava diretamente sobre o cladódio para consumir os 
frutos ainda presos à planta, enquanto as demais os consumiam empoleirados em ramos 
de plantas vizinhas ou em vôo adejado.  Podia-se observar Z. capensis predando grande 
parte das sementes; as outras espécies engoliam-nas junto com o arilo. Schistoclamys 
ruficapillus e Z. capensis foram as espécies de aves que permaneceram mais tempo 
forrageando próximo à planta-mãe. Após consumirem os frutos desta cactácea, apenas 
S. ruficapillus e Z. capensis permaneciam forrageando por longos períodos próximo a S. 
luetzelburgii, em manchas de solo arenoso, local preferencial de ocorrência deste cacto.  
Desta forma, sugere-se que S. ruficapillus seja o principal dispersor das sementes desta 
cactácea nesta área, pois permanece por longo período em área de solo arenoso, 
aumentando a probabilidade das sementes serem descartadas neste ambiente, mais 
propício à sua germinação e ao estabelecimento das plântulas. Zonotrichia capensis 
pode ser considerado um dispersor eventual, pois, apesar de atuar como predador de 
sementes, muitas destas provavelmente são ingeridas e descartadas intactas, dado ao 
grande consumo dos frutos. 
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FRUGIVORIA POR AVES EM CLUSIA NERVOSA G. F. W. MEY 
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4graco@uefs.br. 
 
 
Clusia nemorosa é uma espécie arbórea perenifólia, com padrão de frutificação anual, 
duração intermediária e regular. Seu fruto é uma cápsula septífragada, globosa com 
sementes ariladas vermelhas. Clusia nemorosa é muito comum na mata ciliar do rio 
Lençóis, na Chapada Diamantina, apresentando elevado índice valor de importância 
(IVI= 21,17%) e alta frequência relativa (FR= 7,39%). A dispersão de sementes de 
Clusia nemorosa (Clusiacea) foi estudada na mata ciliar do rio Lençóis, em Lençóis, 
BA (12o33´38.6”-12o33´23.1”S e 41o24´10.7”-412o24´40”W). Foram monitorados oito 
indivíduos, da aurora ao crepúsculo durante nos dias 5 e 6 de março de 2004. Registrou-
se quais as espécies de aves visitavam os seus frutos, horário e freqüência das visitas e a 
técnica de forrageio apresentada.  Seis espécies de aves foram observadas consumindo 
as sementes de C. nemorosa, em um total de 27 visitas: Dacnis cayana, Turdus 
leucomelas, Elaenia sp, Tyrannus melancholicus, Tangara cayana e Thraupis sayaca. 
A maioria das visitas ocorreu nas primeiras horas da manhã. Turdus leucomelas foi 
responsável pelo maior número de visitas (11) e pela maior porcentagem relativa de 
consumo das sementes (58,5%); Dacnis cayana consumiu 23,27% e as demais foram 
responsáveis, juntas, por 18,23% do consumo total de sementes. Quatro tipos de 
técnicas de captura foram observadas (“picking”, “reaching”, “hanging” e “hovering”), 
sendo que T. leucomelas e D.cayana apresentaram três delas; T. sayaca apresentou dois 
tipos e as demais espécies, apenas um. Considerou-se T. leucomelas como o principal 
dispersor das sementes de C. nemorosa na área de estudo por apresentar maior 
freqüência de visitas, maior taxa de remoção das sementes e um tempo de permanência 
na planta curto, aumentando a possibilidade de descarte das sementes longe da planta-
mãe. 
Palavras chaves: Clusia, frugivoria, dispersão de sementes 
Apoio: PPG em Botânica, CAPES. 
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O Museu Paraense Emílio Goeldi foi criado em 1866, sendo o primeiro museu de 
história natural da região amazônica e o segundo mais antigo do Brasil. Suas primeiras 
décadas de funcionamento foram marcadas por dificuldades de financiamento e 
contratação de pesquisadores, havendo registros esparsos sobre a existência de coleções 
biológicas. Estas foram organizadas em bases científicas somente a partir de 1894, 
quando o zoólogo suíço Emílio Goeldi (1859-1917) foi contratado para a direção do 
museu. Durante os 13 anos de sua administração (1894-1907), Goeldi e a equipe que 
contratou deram início à maioria das coleções da instituição, acervo que hoje é 
referência para o conhecimento da biota e das sociedades amazônicas. Dentre estas 
coleções, a Ornitológica distingue-se por vários motivos: é das mais antigas, iniciada em 
1894; foi uma das que mais cresceu no período em que Goeldi e sucessores trabalharam 
na instituição; foi uma das que gerou maior produção científica no período, denotando 
uma dinâmica atividade dos pesquisadores, particularmente de Goeldi e da zoóloga 
alemã Emília Snethlage (1868-1929), contratada em 1905; preservou-se razoavelmente 
ao longo de 110 anos; é considerada atualmente referência para a ornitologia 
amazônica, em número de espécies, exemplares, conservação e organização. Esta 
pesquisa foi concebida a partir da constatação de que são poucas as informações que 
dispomos sobre a gênese dessa importante coleção. Quais as espécies e áreas 
geográficas priorizadas, onde, quando e quem coletava, que sistema foi adotado para 
organizar a coleção, quais os trabalhos científicos publicados com material da coleção, 
quais as instituições de permuta e o que se perdeu ao longo do tempo, são algumas das 
perguntas que se está tentando responder e cujos resultados preliminares pretende-se 
apresentar. Trata-se de pesquisa multidisciplinar que tem como objetivo preencher uma 
lacuna comum a muitas coleções, a saber, a falta de informações sobre sua origem e 
sobre seus mais antigos exemplares. Esta pesquisa, portanto, inclui a investigação 
histórica em documentos e publicações, como Livro Tombo, relatórios administrativos, 

                                                
5 Esta pesquisa recebe auxílio financeiro do Centro Universitário do Pará (Chamada 2004) e do Museu 
Paraense Emílio Goeldi/MCT (PIBIC). 
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relatos de viagem e trabalhos científicos, mas também o levantamento de espécimes da 
coleção, sua localização física e estado de conservação.  
 
Palavras-chave: Coleções Ornitológicas, Museu Paraense Emílio Goeldi, Ornitologia 
Amazônica. 
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MACUQUINHO-DA-VÁRZEA (SCYTALOPUS IRAIENSIS): UM VÍDEO PARA 
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O projeto de vídeo documentário “Macuquinho-da-várzea” tem como objetivo geral 
promover a sensibilização da sociedade para a história e o destino de uma ave 
descoberta apenas em 1997. A espécie (Scytalopus iraiensis) ocupa um ambiente restrito 
que vem sendo cada vez mais reduzido pela ação antrópica e por isso foi incluída no 
Threatened Birds of the World e na categoria em perigo da Lista Nacional das Espécies 
da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção e do Livro Vermelho da Fauna Ameaçada 
no Estado do Paraná. Para tanto se produziu um documentário com informações 
provenientes de pesquisas cientificas contando a historia e importância da descoberta de 
uma nova espécie de ave e de ações voltadas à conservação. A fim de produzir o texto 
base e o roteiro para o vídeo, procedeu-se um levantamento bibliográfico, entrevistas 
com os pesquisadores responsáveis pela descoberta além do acompanhamento de 
expedições em busca de novos registros e informações ecológicas da espécie. Como o 
vídeo educativo é voltado a um publico partir de 12 anos e será apresentado em escolas 
publicas em municípios da região metropolitana de Curitiba onde há ocorrência de 
populações remanescentes da espécie, se dedicou especial atenção à forma mais 
adequada para os fins objetivados. O tratamento conferido por parte dos governantes à 
população de macuquinhos-da-várzea que ocupava a área onde foi construída a Represa 
do rio Iraí, foi contestado em diversos itens na época da descoberta, pois era naquela 
região que existia a maior população conhecida até hoje. A área escolhida para proteção 
ambiental em compensação à barragem, necessária por lei é cortada por uma estrada e 
uma linha de trem, além de sofrer queimadas com freqüência, sendo completamente 
inadequada para manter uma população viável da espécie. Conclui-se que o resgate da 
historia desta descoberta, especialmente por ela ter ocorrido a apenas 30 minutos do 
centro da cidade, é de grande relevância para uma reflexão acerca da importância da 
preservação dos recursos naturais ainda existentes e que um vídeo seria um meio 
eficiente de transmitir as informações ao público-alvo. 
 
Palavras-chave: macuquinho-da-várzea, vídeo, educação ambiental 
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Giulyana Althmann Benedicto6, Érica Hasui7, Claudia Eiko Yoshida8  
 PUC-Campinas - giu@puc-campinas.edu.br 
 Depto Zoologia/Unicamp - ericahasui@yahoo.com  
 PUC-Campinas - lzoobot@puc-campinas.edu.br 
 
A perda de habitats naturais decorrentes da ocupação territorial desordenada tem 
interferido na dinâmica da população de muitas espécies de aves através da redução dos 
locais de nidificação. Avaliações ecológicas sobre a nidificação das espécies em 
ambientes alterados podem fornecer importantes subsídios para os programas de 
planejamento urbano e recuperação de áreas degradadas. Deste modo, foi realizado um 
estudo sobre a nidificação das espécies de aves no Condomínio Capela do Barreiro, 
Itatiba (23° 01’ 00’’ S e 46° 50’ 00’’ W) desde dezembro de 2003  à setembro de 2004. 
A área de estudo foi dividida em 3 sub-áreas: Lago (L), Bosque (B) e Rua (R) onde 
foram realizadas observações mensais sobre a densidade de ninhos. Além disto, foram 
coletadas informações sobre a estrutura da vegetação do local de nidificação e de 
características físicas dos ninhos (190 horas totais de amostragem). Foram avistados 102 
ninhos pertencentes a 21 espécies distribuídos de maneira desigual entre as sub-áreas. R 
apresentou maior abundância de ninhos, porém, 68% dos ninhos são de Columbina 
talpacoti, Zenaida auriculata e Furnarius ruffus, que vivem bem em áreas desmatadas. 
B e L apresentaram maior similaridade entre si. Das seis espécies mais representativa, 
C. talpacoti e Sporophila caerulescens apresentaram maior densidade de ninhos em B, 
enquanto que S. lineola, Z. auriculata e Agelaius ruficapillus tiveram maior densidade 
próxima à L e, somente F. ruffus possuiu maior densidade em R. C. talpacoti, também 
se destacou pela plasticidade na escolha do ambiente nidificando nas 3 sub-áreas. A 
média de densidade de ninhos encontrados em L e B foi significativamente maior do 
que em R. Além disso, espécies como A. ruficapillus, Myiozetetes simillis, Certhiaxis 
cinnamomea, S. lineola, Fluvicola nengeta e Tyrannus savana só nidificaram em B ou 
L.  Quanto às características de nidificação, as espécies puderam ser arranjadas em três 
grandes grupos, onde a diversidade de locais de nidificação, a altura e o material de 
construção do ninho foram os critérios mais relevantes. A ausência de áreas verdes e 
recursos hídricos em áreas antrópicas pode afetar certas espécies que, apesar de serem 
pouco sensíveis, nidificam nesses ambientes. 
Palavras Chave: ambientes antrópicos, aves, nidificação. 
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A Estação Ecológica do Pecém está localizada nos municípios de Caucaia (distrito de 
Matões) e São Gonçalo do Amarante (distrito do Pecém), no Estado do Ceará, e situada 
nas coordenadas 03°33’014 S, 38°51’992 W. A Estação Ecológica encontra-se inserida 
em uma área de planície costeira que é caracterizada pela vegetação do Complexo 
Litorâneo, onde se destacam as regiões de campos dunares caracterizado por áreas de 
dunas fixas, dunas móveis e semi móveis e as regiões de tabuleiro pré-litorâneo. 
Durante o período de outubro de 1997 a outubro de 1998 foi realizado um levantamento 
da sua avifauna. Esse estudo foi feito através de observação da fauna em trilhas pré-
estabelecidas, com plotagem dos pontos via GPS. Como resultado, obtivemos um total 
de 79 espécies identificadas, agrupadas em 33 famílias e 12 ordens, tais como Vanellus 
chilensis lampronotus, Mimus gilvus antelius, Cyclarhis gujanensis cearensis e 
Charadrius collaris Vieillot. Realizado o zoneamento desse complexo litorâneo, é 
possível compreender a dinâmica populacional da avifauna local e servirá de apoio para 
a realização de um trabalho de manejo para garantir a sobrevivência de boa parte dessas 
espécies. 
 
Palavras-chave: zoneamento – UC´s - manejo 
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A APA do Gama e Cabeça de Veado (25.000 ha)  compõe-se pela Estação Ecológica do 
Jardim Botânico, Reserva Ecológica do IBGE, Fazenda Experimental Água 
Limpa/UnB, área do VI COMAR e ARIE’s do Riacho Fundo, Capetinga e Taquara. 
Este monitoramento da fauna da APA foi proposto como medida de compensação aos 
impactos causados pelo desmatamento de 200 ha, para construção da segunda pista de 
pouso do Aeroporto Internacional de Brasília. Os remanescentes do sítio aeroportuário 
(200 ha) constituem-se de fragmentos cerrado strictu sensu, campo de murunduns, 
veredas e floresta de galeria. São utilizadas três metodologias: 1) censo e observação 
das aves para inventário da avifauna local; 2) marcação e captura com 15 redes de 
neblina 7m X 2m (50 horas mensais); e 3) monitoramento com radio-telemetria. O 
monitoramento totaliza 748 horas de amostragem, em 140 dias de campo. Foram 
registradas 186 espécies de aves, das 286 inventariadas para a APA, algumas 
consideradas ameaçadas de extinção: Amazona xanthops, Culicivora caudacuta, 
Alectrurus tricolor, Coryphaspiza melanotis, Charitospiza eucosma, e Philydor 
dimidiatus; e espécies endêmicas do Cerrado: Herpsilochmus longirostris, 
Melanopareia torquata, Antilophia galeata, Charitospiza eucosma, Saltator atricollis, 
Cyanocorax cristatellus, Hylocryptys rectirostris e Basileuterus leucophrys. Nos 80 dias 
de amostragem (436 horas) com redes, foram anilhados 191 indivíduos de 48 espécies, 
ocorrendo 11 recapturas. Os rádio-transmissores foram acondicionados como mochilas 
ao casaca-de-couro Buteogallus meridionalis e à coruja orelhuda Rhinoptynx clamator, 
capturados com armadilhas Tomahawk. Diante dos progressivos processos de perda e 
fragmentação de habitat no bioma Cerrado, alerta-se para a conservação de 
remanescentes naturais imersos na  matriz urbana. Estes abrigam parte representativa da 
avifauna e permitem uma melhor conexão entre as populações de aves das grandes 
unidades de conservação do DF. 
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O arapaçu-do-cerrado Lepidocolaptes angustirostris é uma espécie típica de cerrado e 
caatingas, distribuindo-se por todo território nacional, com exceção da Amazônia. 
Entretanto, de maneira análoga ao que vem ocorrendo com algumas espécies de campos 
abertos, ele tem modificado sua distribuição rapidamente, se estendendo em direção à 
áreas anteriormente dominadas por floresta. Sick em Ornitologia Brasileira (1997:588) 
já alertava para este fato, citando a expansão da espécie para o litoral do Rio de Janeiro. 
Willis e Oniki em Aves de São Paulo (2003:72) levantam a hipótese dele estar, ao 
menos no Estado de São Paulo, perdendo espaço nas áreas de cerrado, devido a 
supressão deste tipo de vegetação, e ocupando áreas em ilhas no litoral (no caso, a Ilha 
Anchieta, litoral norte do Estado) e em parques e jardins de cidades. FL observou a 
espécie pela primeira vez no Parque da Aclimação (zona sul da cidade de São Paulo) em 
setembro de 2000 e desde então tem sido observado regularmente nesse local. Já no 
primeiro registro foi observado usando um oco em um eucalipto, comportamento que 
continua no presente (não foi possível confirmar se a espécie está de fato nidificando no 
local). Endrigo e Develey em Aves da Grande São Paulo (2003) não registraram esta 
espécie para a cidade. GSB faz observações constantes desde 1994 em Piracicaba, SP e 
só começou a registrar o arapaçu-do-cerrado no final de 2002. Não há registros 
históricos da espécie para a cidade. No presente trabalho apresentamos um mapa de 
distribuição da espécie no Estado de São Paulo, incluindo registros históricos, 
organizados cronologicamente. Comparando estes novos registros com a 
preponderância dos registros existentes, percebe-se uma rápida movimentação da 
espécie em direção à áreas deflorestadas no Estado de São Paulo. Isto deve estar 
ocorrendo com outras espécies que usam áreas abertas.  
 
Palavras-chave: arapaçu-do-cerrado; Lepidocolaptes angustirostris; extensão de 
distribuição  
Órgão Financiador: FAPESP 
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O mineirinho Charitospiza eucosma distribui-se no Brasil desde o Meio-Norte, 
passando por todo Brasil central (Piauí, sul do Maranhão e sudeste do Pará, se 
estendendo em direção ao sul por Tocantins, Goiás, oeste da Bahia e Minas Gerais, 
sudeste do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e noroeste de São Paulo). É espécie típica 
de campos cerrados, estando associado, ao que tudo indica, aos campos queimados 
constantemente. Movimentos migratórios sazonais são admitidos, mas ainda não foram 
devidamente estudados. Pela lista oficial de espécies ameaçadas do Estado de São Paulo 
ele é considerado provavelmente extinto. Há sete registros da espécie para São Paulo. 
Nos dias 08/01/2002, GSB observou um macho desta espécie na Faz. Dois Córregos, 
em Altinópolis nordeste de São Paulo. Na manhã do dia seguinte, outro macho foi visto 
na mesma área, podendo tratar-se do mesmo indivíduo. A área, um cerrado com mais de 
1500 ha, era queimada anualmente até 1998, segundo informações dos moradores da 
região. Este novo registro traz à discussão três assuntos principais: 1. a pouca 
importância que registros históricos têm recebido no Brasil. Neste caso, uma consulta à 
tais registros, impediria a classificação desta espécie como PE para São Paulo. Sugere-
se a reclassificação desta espécie para criticamente em perigo; 2. o fato da espécie estar 
em ponta de distribuição e poder ser naturalmente rara, não significando que esteja em 
extinção. Esta discussão, trazida à tona por Graeme Caughley, é relevante do ponto de 
vista científico, pois as estratégias de conservação para uma espécie rara podem ser 
diferentes daquelas adotadas no caso de espécies em declínio (mesmo quando os dois 
casos ocorrem simultaneamente na mesma espécie); 3. a importância da conservação de 
campos, incluindo processos “naturais” como as queimadas. A idéia de um ambiente 
florestal intacto, abundante em número de espécies, povoa o imaginário do senso 
comum. Entretanto, isto não pode ser considerado na ciência. Campos cerrados, que 
naturalmente não se apresentam tão exuberantes para nossos olhos, e queimadas, algo 
que o senso-comum considera prejudicial, devem ser estudados para que possam vir a 
ser considerados pela ciência, caso necessário, como mecanismos de auxílio na 
conservação da biodiversidade.    
Palavras-chave: Charitospiza eucosma; mineirinho; distribuição; São Paulo. 
Órgão Financiador: VCP – Votorantim Celulose e Papel. 
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O município de Urubici esta localizado na região sul do Estado de Santa Catarina (28º 
00' 54" S e 49º 35' 30" W) na Serra Geral Catarinense, área de proteção de nascentes de 
importantes afluentes do rio Uruguai, como os rios Pelotas e Canoas. O relevo da região 
é acidentado com altitudes entre 300 e 1828 m sendo a unidade fitoecológica 
predominante a Floresta Ombrófila Mista. Nesta região em particular são escassos os 
estudos específicos sobre a avifauna, sendo que é descrita para áreas limítrofes a 
ocorrência de cerca de 122 espécies de aves. O objetivo deste trabalho é conhecer 
aspectos da estrutura e composição da comunidade de aves da bacia do rio Canoas 
visando a formação de um banco de dados para fins de monitoramento, manejo e 
conservação da avifauna e dos ecossistemas locais. O levantamento de espécies iniciou-
se em janeiro de 2004. Até o momento foram realizadas três fases de campo sazonais ao 
longo da bacia do rio Canoas (desde os campos de altitude na sua nascente até a região 
do Panelão), que foi dividida em três regiões: nascente, médio e baixo rio Canoas. Ao 
longo de 6 transectos (2 na nascente, 2 no médio e 2 no baixo rio Canoas) incluindo 
diferentes formações vegetais presentes nestas três regiões, foram acumulados registros 
visuais e auditivos de toda a comunidade de aves. Os registros visuais foram feitos com 
auxílio de binóculos 8 x 40 e 10 x 50. Com um total de 126 horas de esforço amostral, 
foram identificadas 148 espécies distribuídas em 41 famílias, das quais merecem 
destaque espécies tais como Sarcoramphus papa, Amazona vinacea, Leptasthenura 
setaria, L. striolata, Phibalura flavirostris e Buteo brachyurus. Apesar das fortes 
alterações antrópicas na cobertura vegetal original da região, os resultados obtidos neste 
trabalho demonstram a presença de importantes elementos da avifauna, reforçando a 
importância da preservação dos ambientes naturais remanescentes ao longo desta bacia 
hidrográfica e de seu papel fundamental como zona tampão para o Parque Nacional de 
São Joaquim. 
 
Palavras-chave: Bacia do Rio Canoas, Avifauna, Floresta Atlântica. 
Órgão financiador: CNPq - Cooperação Internacional-Programa Mata Atlântica. Projeto 
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O conhecimento dos padrões de diversidade e variações populacionais de espécies da 
Mata Atlântica se restringe geralmente à ocorrência ou distribuição geográfica das 
espécies. Quando o conhecimento inclui o tamanho das populações, áreas prioritárias de 
conservação emergem mais facilmente. O objetivo deste trabalho é formar um banco de 
dados dos padrões de diversidade e tamanhos populacionais de aves ao longo da bacia 
hidrográfica do rio Canoas, na Serra Geral Catarinense onde predomina a Floresta 
Ombrófila Mista. Com inicio em janeiro de 2004, foram realizadas três fases de  
amostragem até hoje. Para obtenção dos dados das populações, a bacia foi dividida em 
regiões: alta, média e baixa; cada uma com duas transecções de 1 km (uma réplica), a 
pelo menos 400 m uma da outra. Foi aplicado o método de amostragem por pontos de 
escuta, que consistiu em contar o número de contatos auditivos com cada casal ou 
bando de espécies de aves que vocalizasse em um tempo padrão de 15 minutos, em seis 
pontos ao longo de cada transecção distanciados 200 m um do outro (um formulário 
padrão evita a contagem repetida de individuos). Cada transecção foi visitada uma 
manhã em cada uma das fases de amostragem e iniciou-se com a movimentação das 
aves e encerrou-se três horas depois. Cada ponto amostra 4 ha, assim uma transecção 
com seis pontos amostrará 24 ha e  cada bacia hidrográfica terá 72 ha de área amostrada 
e mais 72 ha de réplica. O número total de contatos para as regiões foi A=440, M=668 e 
B=800, sendo que houve diferenças na abundância absoluta entre as regiões (χ2=104,3; 
GL=2; P<0,05). Não foram observadas diferenças quando considerado o número de 
espécies registradas em cada região A=67, M=70 e B=81. A estrutura das comunidades 
das diferentes regiões foi comparada através das abundancias absolutas (número de 
contatos) tendo em consideração os hábitos alimentares das espécies. A estrutura da 
comunidade da região alta foi similar à da região média (rs=0,77; P<0,05), e baixa 
(rs=0,72; P<0,05), enquanto a correlação entre a região média e baixa foi menor e não 
significativa (rs=0,64). Embora essa seja uma etapa preliminar do estudo, os resultados 
podem indicar que diferenças na estrutura das comunidades vegetais encontradas na 
bacia do rio Canoas influenciam a distribuição e abundâncias das espécies. 
Palavras-chave: Floresta Atlântica, Bacia Hidrográfica, Avifauna.  
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Lagos são considerados importantes pontos de refúgio para aves, servindo não só como 
local de abrigo, como também de sítio de alimentação, reprodução e repouso para uma 
grande diversidade de aves migratórias. O presente estudo teve como objetivo avaliar a 
importância ecológica para aves residentes e visitantes de quatro lagos situados em uma 
região de alta ação antrópica no estado do Rio de Janeiro. Foram realizadas observações 
quinzenais em três dias consecutivos no período de junho de 2003 a julho de 2004, por 
meio de transectos ao longo do entorno de cada lago inserido no campus da UFRRJ 
(22º49' e 22º45'S; 43º38' e 43º42'O), tendo sido registrados dados de presença/ausência 
das espécies. Os períodos matutino (06:00h às 07:00h) e vespertino (17:00h às 18:00h) 
foram alternados, assim como o sentido (horário e anti-horário) dos deslocamentos. As 
espécies registradas nos lagos foram divididas em duas categorias: residentes (presentes 
em pelo menos 10 dos 14 meses de amostragem); e visitantes (presentes de um a nove 
meses do estudo). . Durante os 14 meses de estudo nos quatro lagos, 33 das 84 espécies 
registradas (39,28%) foram categorizadas como residentes, sendo oito espécies 
aquáticas (9,52%) (Amazonetta brasiliensis, Aramus guarauna, Butorides striatus, 
Certhiaxis cinnamomea, Dendrocygna viduata, Egretta thula, Gallinula chloropus e 
Jacana jacana) e 25 terrestres (29,76%) (Agelaius ruficapillus, Anthus lutescens, 
Aratinga aurea, Arundinicola leucocephala, Casmerodius albus, Ceryle torquata, 
Colaptes campestris, Columba picazuro, Columbina talpacoti, Coragyps atratus, 
Crotophaga ani, Elaenia flavogaster, Estrilda astrild, Fluvicola nengeta, Furnarius 
rufus, Guira guira, Molothrus bonariensis, Notiochelidon cyanoleuca, Pitangus 
sulphuratus, Sicallis flaveola, Speotyto cunicularia, Thraupis sayaca, Troglodytes 
aedon, Tyrannus melancholicus e Vanellus chilensis). As demais espécies foram 
consideradas visitantes, sendo 11 (13,09%) espécies aquáticas e 40 terrestres (47,61%). 
Estes resultados sugerem a importância dos lagos e de seus entornos para um grande 
número de espécies visitantes, devendo ser mantidos e protegidos. 
 
Palavras chaves: Lagos, aves residentes, aves visitantes 
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As alterações dos hábitats por meio dos processos da fragmentação, tais como a 
diminuição da cobertura florestal, a perda de microambientes e o isolamento, 
influenciam a estrutura das comunidades de aves por meio da perda ou inserção de 
novas espécies. Nesse contexto, o presente estudo teve por objetivo avaliar e comparar a 
composição das comunidades de aves de três remanescentes da Floresta Estacional 
Semidecidual, com diferentes tamanhos, estruturas e graus de conservação, inseridos em 
uma mesma matriz, composta, principalmente, por áreas de cultivo de milho e soja. A 
região de estudo localiza-se no município de Fênix, Paraná (23°53’S; 51°57’W, 650 m). 
Entre julho de 2002 e junho de 2003 foram amostradas mensalmente, por meio de 
registros visuais/auditivos e capturas com redes ornitológicas, quatro parcelas de 1 ha 
cada com esforço amostral de aproximadamente 150 horas cada, duas no Parque 
Estadual Vila Rica do Espírito Santo (PV, 354 ha), uma na Fazenda Cagibi (FC, 154 ha) 
e uma na Fazenda Guajuvira (FG, 12 ha). No total foram registradas 119 espécies de 30 
famílias. O remanescente que apresentou maior riqueza foi a FG, com 102 espécies de 
29 famílias, seguido do PV (89; 28) e da FC(66; 25). Em relação às espécies exclusivas, 
a FG também foi a área mais representativa, com 20 espécies. Estes valores devem ser 
analisados com cautela, pois áreas menores podem apresentar maior riqueza em função 
da coexistência de espécies florestais, de áreas abertas, colonizadoras de ambientes 
perturbados e de bordas. Os fragmentos que apresentaram um maior número de espécies 
em comum foram o PV e a FG (74 spp.), resultando em um maior valor para o índice de 
similaridade de Jaccard (IsJ= 63,24%) entre essas áreas. Agrupando as espécies em 
guildas tróficas, observou-se que, para os três remanescentes, os onívoros compuseram 
a guilda mais representativa (> 40%), seguida dos insetívoros generalistas (em torno de 
20%). Com base na distribuição das espécies em guildas, o PV apresentou um maior 
índice de similaridade de Bray-Curtis com a FG (Ibc= 86,91%). Embora de um modo 
geral as guildas tenham apresentado proporções semelhantes nas três áreas, aquelas com 
hábitos mais especializados, como os insetívoros de folhagem e de tronco, apresentaram 
maior variação em suas proporções.  
 
Palavras chave: fragmentação florestal, composição específica, comunidade de aves.  
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A Reserva Natural do Cachoeira, pertencente à Sociedade de Pesquisa em Vida 
Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), encontra-se  localizada na Área de Proteção 
Ambiental de Guaraqueçaba,  sob o domínio da Floresta Atlântica. Com 8.900ha, a área 
é constituída por Florestas de Planícies e Florestas de Encosta as quais abrigam 
diferentes formações vegetacionais representadas por diversos estágios sucessionais. 
Este trabalho teve como objetivo levantar informações a respeito da riqueza e 
abundância das espécies de aves da região. Os trabalhos de levantamento de dados de 
campo foram efetuados em três expedições com duração de quatro dias cada,  em 
novembro de 2003, março e junho de 2004. Foram amostradas duas áreas localizadas na 
formação da Floresta Ombrofila Densa Submontana. Em cada área foram estabelecidos 
dois transectos de 1.000m cada, com 6 pontos de amostragem distribuídos a cada 200m. 
Foi utilizado o método de levantamento por pontos de escuta. As amostragens tiveram 
início ao amanhecer até 3 horas após o início do levantamento dos dados. Cada ponto de 
amostragem teve as informações levantadas por um tempo fixo de 15 minutos. Obteve-
se um total de 122 espécies de aves nas áreas amostradas, com destaque para espécies 
como Lipaugus lanioides; Triclaria malachitacea e Glaucidium minutissimum. O 
número de contados para a área A foi de 723 (IPA=30,1) e para a área B foi de 835 
(IPA=34,70). As espécies com maior Índice de Abundância Relativa foram: Turdus 
albicollis (3,54); Trogon viridis (3,50); Chamaeza campanisona (3,29); Ramphodon 
naevius (2,75); Chiroxiphia caudata  ( 2,08); Basileuterus culicivorus (1,96);  
Phaetornis eurynome (1,79); Brotogeris tirica (1,75); Dysithamnus mentalis (1,67); e 
Euphonia pectoralis (1,46). Estas informações tratam-se de dados preliminares uma vez 
que as amostragem continuam em andamento. 
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O Brasil figura entre os países detentores das florestas tropicais que abrigam a maior 
biodiversidade já encontrada a nível global. Dentre estas destaca-se a Floresta Atlântica 
a qual vem sofrendo intensas pressões fragmentando e reduzindo a sua área de cobertura 
original.  Devido as intensas pressões que vem sofrendo, grande parte da cobertura 
florestal original, esta encontra-se descaracterizada e sob crescente ameaça. Atualmente 
é considerada como um dos principais “Hot spots” mundiais. Das diversas espécies de 
aves endêmicas deste bioma, destaca-se o papagaio-de-cara-roxa (Amazona 
brasiliensis), o qual é tido globalmente como ameaçado de extinção. Assim como a 
grande maioria dos psitacídeos, esta espécie nidifica preferencialmente em cavidades 
naturais em árvores vivas e mortas. A oferta de cavidades para a nidificação é apontada 
como um dos fatores limitantes na reprodução e sobrevivência deste grupo. A instalação 
de ninhos artificiais tem sido utilizada como uma alternativa de manejo viável para 
contribuir para manutenção das populações de psitacídeos na natureza. O objetivo deste 
trabalho foi de avaliar a utilização de ninhos artificiais por Amazona brasiliensis, na 
região da ilha Rasa, município de Guaraqueçaba, Paraná, região considerada como um 
dos principais sítios de reprodução da espécie. Na estação reprodutiva de 2003/04, 
foram confeccionadas 15 caixas de madeira com medidas médias de 79cm de altura, 
48cm de profundidade, 15X16cm de diâmetro de abertura e 20X16 de dimensões  
internas. As caixas ninho foram instaladas preferencialmente em locais onde ocorreu a 
perda ou danificação de cavidades originais utilizadas para a nidificação da espécie. 
Constatou-se atividade em 13 caixas ninho, sendo que 3 foram apenas exploradas. Das 
caixas que obtiveram postura, obteve-se sucesso em 6, com um total de 9 filhotes. O 
índice de atividade bem como de sucesso obtido foi considerado elevado comparando-
se com experimentos desenvolvidos com outras espécies de psitacídeos. A instalação de 
caixas ninhos nos sítios reprodutivos de Amazona brasiliensis pode ser considerada 
como uma estratégia viável para a reposição de cavidades perdidas e danificadas e pode 
contribuir no incremento do sucesso reprodutivo desta espécie. 
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NATURAL MUNICIPAL NASCENTES DO GARCIA, BLUMENAU. 
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A Floresta Atlântica é um dos biomas mais ameaçados, devido ao desmatamento e à 
fragmentação. As unidades de Conservação exercem papel fundamental na manutenção 
dos últimos fragmentos da Floresta Atlântica. Desta forma, existe a necessidade de um 
maior conhecimento sobre os diversos componentes bióticos e abióticos do ecossistema 
para um correto manejo das Unidades de Conservação. O objetivo do trabalho foi 
realizar o levantamento da avifauna de um ponto central do Parque Natural Municipal 
Nascentes do Garcia. O trabalho foi realizado na região do Parque das Nascentes 
conhecida como Mono (27º02'57'' S, 49º09'00'' W), sul de Blumenau, a 700 m a.n.m, 
entre maio de 2002 e setembro de 2004. Para os trabalhos de captura e marcação foram 
utilizadas de 6 a 12 redes de neblina instaladas no interior da mata, que permaneceram 
abertas por 453 horas, totalizando um esforço amostral de 151.536 h.m2rede. As aves 
capturadas foram identificadas e marcadas com anéis de alumínio contendo um código 
alfa-numérico. Simultaneamente aos trabalhos de captura-marcação foi realizado o 
levantamento visual/auditivo com auxílio de binóculo. Foram capturadas 614 aves de 89 
espécies. Ao total foram registradas 156 espécies de aves pertencentes a 29 famílias. 
Espécies consideradas raras em Santa Catarina registradas no Parque das Nascentes 
foram: Harpagus diodon, Accipiter superciliosus, Glaucidium minutissimum, 
Stephanoxis lalandi, Nonnula rubecula, Piculus flavigula, Dysithamnus stictothorax, 
Myrmotherula unicolor, Anabazenops fuscus, Cichlocolaptes leucophrus, Xenops 
minutus, Campyloramphus falcularius, Phyllomyias burmeisteri, Hemitriccus obsoletus, 
Contopus cinereus, Cnemotriccus fuscatus, Oxyruncus cristatus, Orthogonys 
chloricterus, Euphonia chalybea, Saltator fuliginosus. O Parque das Nascentes abriga 
uma grande riqueza de aves, incluindo muitas espécies raras e endemismos da Floresta 
Atlântica. A criação do Parque Nacional da Serra do Itajaí, englobando o Parque das 
Nascentes contribuirá para a conservação de um número ainda maior de espécies de 
aves da Floresta Atlântica. 
 
Palavras chave: registros – raras – Santa Catarina. 
Apoio: Programa de Incentivo à Pesquisa (PiPE – FURB)  
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PRIMEIROS REGISTROS DE LANIISOMA ELEGANS (THUNBERG, 1823) E 
CATHARUS USTULATUS (NUTTALL, 1840) EM SANTA CATARINA. 
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1 – Acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da FURB, caborchardtjr@yahoo.com.br. 2 – 
Instituto de Pesquisas Ambientais – FURB, cezimmer@furb.br. 
 
O estado de Santa Catarina apresenta mais de 600 espécies de aves registradas, e este 
número está crescendo rapidamente. Neste trabalho são apresentados os primeiros 
registros de Laniisoma elegans (Cotingidae) e Catharus ustulatus (Muscicapidae) para 
Santa Catarina, estabelecendo novos limites meridionais de distribuição das espécies no 
Brasil. L. elegans é uma espécie endêmica da Floresta Atlântica, conhecida 
anteriormente da Bahia até o Paraná, sendo que no último existem apenas dois registros 
(Bosque Capão da Imbuia e Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo). C. ustulatus é 
um visitante do norte, sendo que os registros no Brasil ocorreram no Amazonas, Acre, 
Rio de Janeiro e em São Paulo. Em Santa Catarina, os registros destas duas espécies 
foram efetuados durante os trabalhos de captura-marcação de aves silvestres no Parque 
Natural Municipal Nascentes do Garcia, sul de Blumenau, na região conhecida como 
Mono (27º02'57'' S, 49º09'00'' W), cerca de 700m a.n.m. Uma fêmea adulta de 
Laniisoma elegans foi capturada em 21/VII/2003, e marcada com a anilha G48592. Um 
indivíduo não sexado de Catharus ustulatus foi capturado em 15/XI/2003 e marcado 
com a anilha G48610. Para fins de documentação, foram retiradas penas da região do 
peito de L. elegans, e C. ustulatus foi fotografado. Considerando que Catharus ustulatus 
é um visitante do norte com a área de invernada não totalmente conhecida, e que pouco 
se conhece sobre as exigências ecológicas básicas de Laniisoma elegans, fica evidente a 
importância da ampliação do Parque das Nascentes com a criação do Parque Nacional 
da Serra do Itajaí. 
 
Palavras chave: registros – Laniisoma elegans – Catharus ustulatus 
Apoio: Programa de Incentivo à Pesquisa (PiPE – FURB) 
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ESTUDO PRELIMINAR DA ÁREA DE USO DE FILHOTES DE AMAZONA 
BRASILIENSIS NA ILHA RASA, PARANÁ 
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Curitiba, PR -  E-mail: papagaio@spvs.org.br 
 
 
O papagaio-de-cara-roxa, Amazona brasiliensis é endêmico de um dos últimos 
remanescentes conservados de Floresta Atlântica, ocorrendo na faixa litorânea do 
extremo sul do estado de São Paulo, todo o litoral paranaense e o extremo norte de 
Santa Catarina. Em virtude das ameaças constantes que Amazona brasiliensis vem 
sofrendo em seu hábitat, é fundamental o estudo da dinâmica de suas populações nos 
sítios reprodutivos. O objetivo deste estudo foi calcular e reconhecer a área de uso de 
cinco filhotes de A. brasiliensis após voarem do ninho, utilizando a radiotelemetria. Os 
filhotes foram capturados para a instalação dos radiotransmissores no sítio reprodutivo 
da ilha Rasa, litoral norte do Paraná. As capturas foram realizadas nas estações 
reprodutivas de 2003 e 2004. O período de acompanhamento dos filhotes foi de quatro 
meses. As localizações (n= 219) foram realizadas através da triangulação (97%) e 
localizações diretas. Para o cálculo de área de uso, foram utilizados os estimadores: 
Mínimo Polígono Convexo , Bivariado Normal e Kernel. A média da área de uso 
utilizando o MPC foi de 162 ha, a média do estimador Bivariado Normal foi de 166 ha e 
o Kernel foi de 126,12 ha. As diferenças dos valores de área de uso são devidas ao fato 
de que cada estimador possuir uma análise estatística diferente (poligonal, não-
paramétrico e paramétrico). Foi constatada a importância da utilização destes 
estimadores, pois foi possível avaliar de diferente maneiras a utilização de hábitat dos 
filhotes na Ilha Rasa. As áreas de uso foram caracterizadas por três unidades 
fitoecológica da Ilha Rasa: Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, Formação 
Pioneira de Influência Marinha e Formação Pioneira de Influência Fluviomarinha. A 
Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas foi a área de maior uso. 
 
Palavras chaves: área de uso, radiotelemetria, Amazona brasiliensis 
Financiador: FEMA e FNMA 
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USO DE HÁBITAT POR OTUS CHOLIBA E ATHENE CUNICULARIA (AVES: 
STRIGIFORMES) NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ITIRAPINA – SP 
 
 
Ana Claudia Rocha Braga e José Carlos Motta-Junior 
Laboratório de Ecologia Trófica, Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências, 
Universidade de São Paulo. Rua do Matão, Travessa 14 
 
 
Os estudos de uso do habitat contribuem muito para o entendimento da relação animal-
habitat, para a conservação ajudam na percepção de quais variáveis são relevantes para 
cada espécie, e assim possibilitam a elaboração de estratégias de conservação. 
Percebendo a importância de tais estudos em biomas ameaçados, foram estudadas duas 
espécies de Strigiformes, Otus choliba e Athene cunicularia, com a finalidade de 
verificar uso preferencial do habitat em um dos últimos remanescentes de cerrado no 
interior do Estado de São Paulo, a Estação Ecológica de Itirapina - EEI. Essas duas 
espécies são corujas de pequeno porte com ampla distribuição no território brasileiro. 
Foram distribuídos pontos em toda a EEI nos quais realizou-se playback para as duas 
espécies durante os meses de agosto a dezembro dos anos de 2002 e 2004. O. choliba 
apresentou maior número de contatos nas áreas de campo cerrado e de cerrado senso 
stricto, enquanto que A. cunicularia apareceu mais nas áreas de campo limpo e campo 
sujo. Os resultados estão de acordo com o caráter das espécies, ou seja, fisionomias com 
mais lenhosas para O. choliba (ninhos em ocos de troncos) e mais campestre para A. 
cunicularia. Segundo o índice padronizado de amplitude de nicho de Levins (Bst=0,745; 
Bst=0,663, respectivamente) as duas espécies são generalistas para uso do habitat. O 
índice de sobreposição de nicho Morisita-Horn (CH=0,609) indica sobreposição 
mediana no uso do hábitat. No entanto, espacialmente parece haver clara segregação 
ecológica, pois as espécies estão distribuídas diferentemente dentro da EEI. 
Adicionalmente, verificou-se a variação da resposta ao playback de acordo com as 
condições ambientais: vento, temperatura e umidade relativa. Apenas a temperatura 
apresentou correlação positiva e significativa com o número de contatos de O. choliba 
(rs=0,3406, N=115, p=0,0002), enquanto que as outras variáveis ambientais não houve 
nenhuma correlação significativa. Para A. cunicularia nenhuma das variáveis 
apresentou correlação significativa. Outra variável analisada em estudo ainda em 
andamento foi a influencia da fase da lua na resposta ao playback. No entanto apenas a 
A. cunicularia apresentou uma diminuição na resposta ao playback nas noites de lua 
nova. 
 
Palavras-chave: uso do habitat, corujas, Estação Ecológica de Itirapina. 
Financiadores: Bolsista FAPESP (proc. No. 0012339-2). 
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Larus dominicanus é a ave marinha mais comum e abundante no litoral de Santa 
Catarina, ocupando vários hábitats explorando fontes de alimentos excedentes de 
atividades humanas e nidificando regularmente no Arquipélago de Tamboretes, Ilhas 
Itacolomis, Deserta, Moleques do Sul, Lobos entre outros ilhotes. Durante o período de 
janeiro/2000 a julho de 2002 foram realizados censos nas ilhas acima mencionadas, 
sendo determinado o tamanho das colônias, a biometria dos ovos e registrado a 
ocorrência e abundâncias de jovens ao longo do período reprodutivo. Em geral, verifica-
se um incremento gradual na abundância dos adultos nas ilhas à partir de abril/junho até 
meados de julho a setembro, seguido da estabilidade do contingente de reprodutores 
com a postura dos ovos, e oscilações durante o período de incubação e eclosão dos 
filhotes, culminando com o deslocamento gradual dos adultos e jovens para o 
continente. O número médio de ovos por ninho variou entre 1,98±0,67 (Moleques do 
Sul) a 2,23±0,67 (Deserta), com diferenças significativas (ANOVA, p<0,05) entre o 
tamanho e peso médio desses nos diversos sítios de nidificação. Sendo que a amplitude 
de comprimento variou entre 6,0 a 9,7cm, largura entre 4,0 a 5,6cm e peso de 60,0 a 
130,0g. Essas diferenças foram atribuídas aos menores comprimentos dos ovos 
colocados em Moleques do Sul e ao peso dos ovos dessas ilhas e de Itacolomis. O 
volume médios dos ovos foi significativamente menor (ANOVA, p<0,05) nas Ilhas 
Moleques do Sul (85,95±8,81), com pequenos acréscimos na Ilha dos Lobos, 
Itacolomis, Tamboretes alcançando os maiores valores na Ilha Deserta 
(90,16±8,67cm3). O comprimento do cúlmen do bico e peso dos filhotes variaram em 
função da idade dos exemplares, sendo que as médias destas estruturas nas fases iniciais 
de desenvolvimento até o juvenil oscilaram entre 2,01±0,16 a 5,20±0,24cm e 
112,05±22,45 a 982,50±135,00g, respectivamente. A maior colônia e esforço 
reprodutivos, foi registrado na Ilha dos Lobos com 750 pares, seguido da Deserta (750), 
Moleques dos Sul (550), Tamboretes (500) e a menor nas Ilhas Itacolomis com 110 
pares. 
 
Palavras chave: Larus dominicanus, reprodução, ocorrência e abundância. 
Órgãos financiadores: Projeto Aves Marinhas. 
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O trinta-réis-de-bico-vermelho (Sterna hirundinacea) e o trinta-réis-de-bico-amarelo (S. 
eurygnatha) nidificam em simpatria nas ilhas da costa brasileira. Informações sobre a 
dieta natural dessas espécies são oriundas principalmente dos estudos realizados no 
exterior, existindo no Brasil poucos dados sobre a alimentação dos filhotes e entrega de 
presas durante o processo de corte. Este trabalho tem como objetivo identificar a 
composição da dieta e horário de entrega, no período de corte e alimentação dos 
filhotes, na Ilha dos Cardos, Florianópolis, SC. Os dados de alimentação foram 
coletados em três etapas distintas: registro das presas transportadas pelos adultos que 
entram na área de estudo; entrega dos peixes às fêmeas durante o processo de corte e 
registro das espécies entregues aos filhotes. Foram registrados 6.248 peixes 
transportados por S. hirundinacea à colônia, sendo distribuídas em oito espécies com as 
maiores freqüências ocorrendo às 10:00h e as menores às 13:00h. Deste total, 320 foram 
entregues às fêmeas, 90 antes da cópula e 70 após, principalmente em torno das 9:00h. 
Foram observadas  a entrega de 2106 presas para os filhotes, distribuídas entre 
Engraulidae, Clupeidae e Trichiuridae, com os maiores registros às 10:00h e os menores 
às 12:00h. Das 1.157 presas transportadas por S. eurygnatha, os Engraulidae 
representaram 53,41%, seguidos dos Clupeidae (44,94%), Trichiuridae (1,12%), lulas 
(0,08%) e não identificadas (0,43%). Destas, apenas sete Clupeidae e três Engraulidae 
foram entregues às fêmeas pelos supostos machos, durante o período de corte. Dos 357 
peixes fornecidos aos jovens, 70,87% foram Engraulidae e 29,13% Clupeidae, com as 
maiores freqüências ocorrendo às 11:00h (n= 166) e as menores às 9:00h (n=38). Os 
trinta-réis que nidificaram na Ilha dos Cardos apresentaram um amplo espectro trófico e 
sobreposição das suas dietas, as quais são supridas principalmente pela abundância de 
recursos disponíveis na Baía Sul, possibilitando a nidificação em conjunto e o sucesso 
reprodutivo dessas espécies. 
 
Palavras chave: Alimentação natural, Sterna hirundinacea, S. eurygnatha.  
Órgãos financiadores: Projeto Aves Marinhas. 
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O patinho-gigante (Platyrinchus leucoryphus) é uma espécie tipicamente florestal, onde 
habita o estrato médio. Considerada rara para Santa Catarina, há apenas três registros 
documentados: Parque da Serra do Tabuleiro (1992), Parque Botânico Morro do Baú 
(1994), e Reserva Particular da Companhia Hering (2001). Conseqüentemente, pouco se 
sabe sobre a biologia e ecologia da espécie, dificultando estudos visando a conservação 
da espécie. O presente estudo tem por objetivo ampliar a área de distribuição de 
Platyrinchus leucoryphus para Santa Catarina, bem como, fornecer dados biométricos 
da espécie. O registro foi obtido na Reserva Particular do Patrimônio Natural 
Bugerkopf, localizada ao sul do município de Blumenau. A área é coberta por Floresta 
Ombrófila Densa de Encosta, em diferentes estágios de recuperação. Quatro indivíduos, 
três machos e uma fêmea, foram capturados em redes-de-neblina durante os meses de 
dezembro/2003 (N=2), fevereiro/2004 (N=1) e maio/2004 (N=1). Os indivíduos machos 
apresentaram as seguintes medidas biométricas: tarso direito (175,5 ±5,6mm), largura 
do bico (137,4 ±18,6mm), narina-ponta (87,1 ±8,7mm), cúlmem exposto (109,8 
±9,5mm), comprimento da cabeça (373,5 ±10,2mm), asa esquerda (72,3 ±2,3mm), 
cauda (45,7 ±9,0mm), comprimento total (120,5 ±14,8mm), peso (17,33 ±1,15g). Para o 
indivíduo fêmea, os valores foram os seguintes: tarso direito (177,4mm), largura do bico 
(132,3mm), narina-ponta (76,1mm), comprimento da cabeça (352,9mm), asa esquerda 
(76mm), cauda (41mm), peso (18g). Tais registros permitem um maior esclarecimento 
da distribuição e biologia de Platyrinchus leucoryphus para Santa Catarina, e em 
conjunto com outros trabalhos, poderá proporcionar um melhor conhecimento do real 
“status” da espécie para o Estado. 
 
Palavras-chave: Platyrinchus leucoryphus – distribuição – biologia 
Órgão financiador: Programa de Incentivo a Pesquisa - Pipe 
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O bioma Floresta Atlântica vem sofrendo intensa degradação e fragmentação por toda 
sua faixa de ocorrência, apresentando-se protegido somente em áreas de difícil acesso 
ou em Unidades de Conservação. Nestes locais, os estudos da comunidade de aves são 
importantes por possibilitar o conhecimento de padrões de riqueza e distribuição natural 
das espécies, da mesma forma que constituem a base para ações conservacionistas. O 
presente trabalho tem por objetivo apresentar dados sobre a riqueza de espécies em uma 
(RPPN), destacando a importância desta categoria de Unidade de Conservação para a 
manutenção da avifauna local. O estudo realizou-se na RPPN Bugerkopf (82,7 ha), 
localizada ao Sul de Blumenau/SC (27º00’S – 49º04’W). A área é coberta pela Floresta 
Ombrófila Densa de Encosta. As visitas ocorreram mensalmente de dezembro/2003 a 
agosto/2004, com duração de quatro dias. Para o levantamento das aves, utilizou-se o 
método de captura com redes-de-neblina, as quais foram mantidas abertas por seis horas 
após o amanhecer, e o registro visual e auditivo das espécies, com auxílio de binóculo. 
Foram registradas 124 espécies de aves, representando 21% da avifauna catarinense. 
Deste total, 23 espécies (18,5%) foram registrados somente pelo método de captura. 
Exclusivamente pelo contato visual e auditivo foram identificadas 68 espécies (54,8%). 
Destaca-se a presença de espécies endêmicas para a Floresta Atlântica, como 
Ramphodon naevius, Hypoedaleus guttatus, Myrmotherula gularis e Myrmeciza 
squamosa. Espécies consideradas raras ou pouco conhecidas em Santa Catarina foram 
registradas: Triclaria malachitacea, Nonnula rubecula, Dryocopus lineatus, 
Dysithamnus stictothorax, Myrmotherula unicolor, Herpsilochmus rufimarginatus, 
Xenops minutus, Sclerurus scansor, Hemitriccus orbitatus, Orthogonys chloricterus. Os 
dados demonstram que a RPPN abriga parcela significativa da avifauna da Floresta 
Atlântica, demonstrando que estas unidades de conservação podem exercer um papel 
fundamental na preservação destas populações. 
 
Palavras-chave: Unidades de Conservação - Mata Atlântica - conservação. 
Órgão financiador: Programa de Incentivo a Pesquisa - Pipe 
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Marinha do Brasil. 
 
 
A preservação do meio ambiente e a prevenção dos efeitos danosos causados pelo seu 
uso não apropriado é uma preocupação cada vez maior no mundo atual. Uma maneira 
de estudar os efeitos em uma população é conduzir estudos de monitoramento utilizando 
parâmetros biológicos pertinentes, tais como ensaios de micronúcleo. O Teste de 
micronúcleo é freqüentemente usado para estudar efeitos mutagênicos e avaliar danos 
causados em qualquer tipo de célula em uma população. Speotyto cunicularia é uma ave 
territorialista e de hábitos diurnos e crepusculares, encontrada em campos, pastagens e 
gramados tanto em ambientes naturais quanto antrópicos. Estas características constitui 
importante ferramenta com bioindicador de poluição ambiental. Com a existência de 
poucas informações sobre o estudo de micronúcleo, em corujas, constatou-se a 
necessidade de analisar o efeito da exposição de S. cunicularia aos agentes genotóxicos. 
As capturas ocorreram na Ilha do Terrapleno/município do Rio Grande (32º 01’ 58" S e 
52º 04’ 17” W), e na Praia do Laranjal/município de Pelotas (31° 46’ 01,4” S e 52° 15’ 
2,99” W) com auxilio de armadilhas “Chinese Bird Trap”. Foram capturados 7 
espécimes, 6 na Ilha do Terrapleno e 1 na Praia do Laranjal, os quais foram submetidas 
ao processo de biometria e coleta de sangue. O sangue foi coletado da artéria braquial, 
posteriormente transferido para uma lâmina onde foi fixado e corado com giemsa, ph 
6,8. Foram contadas e analisadas, em microscópio óptico 2.000 células por indivíduo. 
Todos os espécimes analisados apresentaram anomalias celulares. Nas corujas da Ilha 
do Terrapleno foi obtido uma média de 4,67 ±1,37 células com micronúcleo; 4,83 ±1,72 
total de micronúcleos; 0,50 ±0,55 células binucleadas; 0,17 ±0,41 células com núcleos 
ligados, 1,67 ±2,07 brotos nucleares e células apoptóticas 102,67 ±67,27. Na coruja do 
laranjal foi encontrado:1 células com micronúcleo; 1 células binucleadas e 83 células 
apoptóticas. 
 
Palavras-chave: Micronúcleo, Genotóxico, Speotyto cunicularia 
Fonte Financiadora : UCPEL 
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HEMOPARASITOS EM AGELAUIS RUFICAPILLUS (ICTERIDAE, AVES) EM 
ÁREA DE PLANTIO DE ARROZ IRRIGADO NA GRANJA 4 IRMÃOS - 
MUNICÍPIO DO RIO GRANDE/RS: UMA ANÁLISE PRELIMINAR. 
 
 
Vanessa Oliveira Britto1; Maximiano Pinheiro Cirne1; Geraldo Mastrantonio1 
 1Laboratório de Ornitologia, Escola de Ciências Naturais, Universidade Católica de Pelotas  
 E-mail:vanessabritto@terra.com.br 
 
 
Agelaius ruficapillus é uma ave que merece atenção por estar em processo de expansão 
populacional e por entrarem em contato direto com o homem através das lavouras de 
arroz onde encontram ambientes propícios para sua sobrevivência. A não existência de 
estudos com parasitos sangüíneos em A . ruficapillus que se encontram disseminados 
por todas as áreas de terras baixas do Rio Grande do Sul, levou-nos a necessidade de 
detectar a ocorrência destes hemoparasitos e a viabilidade de sua transmissão ao 
homem. Existe uma vasta variedade de protozoários do sangue que infectam pássaros 
incluindo Tripanossoma, Plasmodium, Haemoproteus e Leucocytozoom. A diferença na 
prevalência, distribuição geográfica, abundancia de alimento dos vetores e diferenças 
fisiológicas fazem algumas aves mais suscetíveis do que outras. Desta forma podemos 
determinar se os A. ruficapillus poderão ou não ser um vetor de doença para outras 
espécies, em especial a humana, já que o contato homem/ave é muito grande. As 
capturas ocorreram na Granja 4 Irmãos no município de Rio Grande (32° 14’ 40 “S e 
52° 29’ 32” W) com auxilio de gaiolas de capturas e redes de neblina. Foram capturadas 
13 fêmeas e submetidas ao processo de biometria e coleta de sangue. O sangue foi 
coletado da artéria braquial com o auxilio de capilar heparinizado, posteriormente 
transferido para lâmina onde foi fixado com metanol e corado com Giemsa, pH 6,8. 
Foram observadas, ao microscópio óptico, 9 mil células. Para identificação dos parasitos 
foi usado o método de Atkinson. Com base nos dados analisados, detectou-se para esta 
amostra, à inexistência de tais hemoparasitos no sangue de A. ruficapillus.  
 
Palavras-chave: Parasito,hemoparasito,Agelaius ruficapillus 
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ESTRUTURA GENÉTICA POPULACIONAL E FILOGEOGRÁFICA DE 
XIPHORHYNCHUS FUSCUS FUSCUS NO SUDESTE DA FLORESTA 
ATLÂNTICA: DESCRIÇÃO E HIPÓTESE DE SUA ORIGEM     
 
 
Gustavo Sebastián Cabanne, Cristina Yumi Miyaki 
Departamento de Biologia, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, SP, Brasil. E-
mail: gscabanne@yahoo.com 
 
 
A estruturação genética populacional e filogeográfica encontrada em algumas aves 
neotropicais é considerada por alguns autores como sendo resultado de  baixa dispersão 
e histórias evolutivas antigas; e isto contrasta com o padrão encontrado em muitas aves 
do Paleártico e Neártico, que expandiram suas distribuições recentemente. No presente 
trabalho avaliamos a estrutura genética populacional e filogeográfica de Xiphorhynchus 
fuscus fuscus no sudeste da Floresta Atlântica. Foram analisados 576 pb da região 
controladora do DNAmt de 74 aves de 11  localidades de São Paulo (SP), Paraná (P) e 
Misiones (M) na Argentina, em regiões com floresta ombrófila (Serra do Mar) e com 
floresta ombrófila mista e semidecídua (interior). As diversidades genéticas foram 
comparadas com um teste de permutação, e se realizaram correlações múltiplas para 
avaliar os efeitos das variáveis distância geográfica e florestas distintas nas distâncias 
genéticas. X. fuscus fuscus apresentou estruturação genética populacional (AMOVA Fst 
= 0,46085, p < 0,01), e a transição entre a floresta ombrófila e a floresta ombrófila mista 
- semidecídua no interior  de SP foi a variável que mais influenciou nas distâncias 
genéticas. Devido à falta de correlação entre distâncias genéticas e geográficas, e ao Fst 
significativo, a pan-mixia foi pouco provável em X. fuscus fuscus. Isto favoreceu a 
hipótese de baixo fluxo gênico mitocondrial. X. fuscus fuscus apresentou uma 
estruturação filogeográfica forte, com duas linhagens mitocondriais que se distribuíram 
em aparente relação com o tipo de florestas. A distância de Tamura & Nei entre as duas 
linhagens foi de 0,01025. No sul de SP, P e M só ocorreu uma linhagem, enquanto no 
nordeste de SP ocorreram ambas. X. fuscus fuscus teve sinais de expansão demográfica, 
possivelmente a partir de uma região que outros autores propuseram como sendo 
paleorefúgio. Assim, a diversificação em paleorefúgios e posterior expansão 
populacional parece ser uma hipótese plausível para explicar a estrutura filogeográfica 
de X. fuscus fuscus, embora existam outras hipóteses. Além disso, as populações da 
Serra do Mar apresentaram maior diversidade genética. Caso este padrão seja 
encontrado em outras espécies, mostraria que a Serra do Mar possui vital importância 
para a conservação. 
 
Palavras chave: Floresta Atlântica, Xiphorhynchus fuscus, DNA mitocondrial. 
Financiamento: FAPESP, CAPES, CNPq, WWF-US. 
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REPRODUÇÃO DE BOTAURUS PINNATUS EM UM ARROZAL NO RIO 
GRANDE DO SUL. 
 
 
Cecilia P. Calabuig1 , Marcelo D. M. Burns2 e Rafael A. Dias3 
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000, Pelotas, RS, Brasil. e-mail: radias.sul@terra.com.br  
 
 
No Rio Grande do Sul, Botaurus pinnatus habita banhados rasos e áreas alagadas com 
vegetação alta ao longo do litoral e no extremo oeste. Dados sobre a biologia 
reprodutiva dessa ave provêm de algumas localidades ao longo de sua distribuição 
geográfica, incluindo o Brasil. Embora exista carência de registros publicados para o 
período do inverno no Rio Grande do Sul, informações recentes demonstram que B. 
pinnatus pode ser encontrado ao longo do ano no Estado. Entretanto, evidências de 
reprodução em território gaúcho são inexistentes. Em arrozais do sul do Estado, a 
espécie é regularmente observada em pequenos números a partir da fase reprodutiva do 
arroz. Essa ave também ocorre em arrozais uruguaios, onde indícios de reprodução 
foram obtidos em dezembro e janeiro. Em 07 de fevereiro de 2002, um ninho contendo 
um ninhego de B. pinnatus foi localizado em uma lavoura de arroz irrigado na Granja 
Quatro Irmãos (32o12’S, 52o35’W), município de Rio Grande, sul do Rio Grande do 
Sul. O ninho era uma plataforma achatada de contorno irregular construída de hastes e 
folhas de arroz (Oryza sativa L.) medindo 44 X 32 cm e cuja superfície estava 
localizada a 5 cm de altura da água. A altura média do arroz ao redor do ninho era de 
78,3 cm e a profundidade da água de 7,8 cm. O ninhego, coberto por penugem cinzenta-
pálida, ostentava íris e bico amarelos e loros, tarsos e dedos amarelo-esverdeados. O 
cúlmen exposto mediu 36,7 mm, a distância entre a extremidade distal da narina e a 
ponta do cúlmen 12,5 mm e o tarso 31,8 mm. Sua idade foi estimada em ca. sete dias. 
Ao ser manuseada, a pequena ave regurgitou um peixe semidigerido pesando 24,7 g 
(possivelmente do gênero Rhamdia [Pimelodidae]). Um único adulto foi eventualmente 
observado no ninho ou em suas imediações. O local foi visitado após alguns dias, porém 
o ninhego havia desaparecido. Observações de aves territoriais vocalizando em lavouras 
de arroz na Granja Quatro Irmãos em outras oportunidades sugerem que a espécie 
nidifique com freqüência nesse agro-ecossistema. Somente os indivíduos que realizarem 
a postura durante o período de floração do arroz dispõem de tempo suficiente para 
completar o processo reprodutivo até a colheita, visto que Botaurus spp. requerem 60–
70 dias para incubar os ovos e criar os filhotes. 
 
Palavras-chave: biologia reprodutiva, lavouras de arroz irrigado, agro-ecossistema 
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RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE O REGISTRO DE ANIMAIS 
CARNICEIROS QUE SE ALIMENTAM DE AVES IMPACTADAS POR UMA 
LÍNEA ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO LOCALIZADA NO LIMITE 
SETENTRIONAL DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO TAIM: RIO GRANDE DO 
SUL. 
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Muitos estudos têm sido realizados para determinar o índice de desaparição de 
cadáveres impactados pelas líneas elétricas, através de experimentos de desaparição, 
mas, são quase inexistentes os trabalhos que identifiquem os carniceiros para os 
diferentes ambientes nos quais se realiza o estudo. No sul da Noruega afirma-se 
comumente que raposas patrulham embaixo dos cabos elétricos e telegráficos aéreos à 
procura de cadáveres observando-se suas pegadas de forma continua e regular durante 
vários quilômetros. Em registros florestais boreais, os carniceiros mais freqüentes são os 
córvidos, Curvus corax e C. corone cornix, a águia real, Aquila chrysaetos, a raposa, 
Vulpes vulpes, a marta, Martes martes, o arminho, Mustela erminea e o misaranho, 
Sorex araneus. Nos Estados Unidos também tem sido observados tasos, Taxidea taxus, 
e guaxinins, Procyon lotor, levando aves mortas por colisão. Esse tipo de estudo é 
escasso no Brasil e nosso objetivo é identificar os animais carniceiros que se alimentam 
de aves impactadas em uma línea de distribuição de energia elétrica localizada no limite 
setentrional da ESEC Taim (32°23´W, 52°32´W) e que envolve três ambientes 
diferentes: mata de restinga, campo e banhado. O trabalho foi realizado no mês de 
agosto de 2003 e o registro dos animais foi feito através de armadilha de pegadas e de 
câmaras fotográficas com infravermelho e sensor de temperatura. Nesta primeira etapa, 
foram utilizados como cevo oito cadáveres de pequeno porte representados por pintos 
(Gallus domesticus) pesando em média 85g. As revisões foram feitas com um intervalo 
aproximado de 12 horas durante 46 horas. Dos oito cadáveres dois foram predados por 
(graxains), em ambiente de mata; três por Milvago chimango, em ambiente de banhado; 
dois por M. chimango, em ambiente de campo e um está indefinido porque foram feitos 
dois registros no local (Canis familiaris e C. thous). Todos os cadáveres demoraram 
menos de 24 hs em desaparecer. Com este trabalho confirmamos que predadores 
deslocam-se até o local onde caem os animais impactados pela línea elétrica e se 
alimentam desses sem deixar vestígios. É necessário continuar com o trabalho para 
registrar a diversidade de animais que possui esse hábito nos diferentes ambientes pelos 
quais transcorre a línea. Palavras chaves: animais carniceiros, aves impactadas, registro  
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FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL E PREDAÇÃO DE NINHOS EM REGIÃO 
DE MATA ATLÂNTICA NO PLANALTO PAULISTA, SP1. 
 
 
Carlos Ernesto Candia-Gallardo2*, Pedro Ferreira Develey3 e Jean Paul Walter 
Metzger2. 
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3. Birdlife International – Brazil Programme. Alameda Grécia, 297. CEP 06474-010 Barueri, 
SP, Brasil.   
* Bolsa Fapesp modalidade Iniciação Científica, processo no 03/12723-5. Endereço eletrônico: 
candiagallardo@yahoo.com.br. 
 
A fragmentação florestal apresenta-se como uma das mais sérias ameaças à 
biodiversidade. Diversos trabalhos têm reportado reduções populacionais e extinções 
locais de aves florestais em regiões neotropicais em virtude da fragmentação de tais 
habitats. Um dos mecanismos que contribuiria em tal depauperamento seria a predação 
de ninhos em virtude da fragmentação florestal. Este fenômeno é bem documentado em 
regiões de clima temperado, porém com menor número de estudos e pouco suporte 
experimental na região neotropical.  Neste trabalho, testou-se a relação entre predação 
de ninhos artificiais contendo ovos de codorna e tamanho de fragmentos florestais (n = 
16), distância da borda, posição dos ninhos (0 m e 1,0 m acima do solo) e abundância de 
pequenos mamíferos (potenciais predadores). Foram amostradas duas paisagens 
localizadas entre os municípios de Cotia e Ibiúna, SP: uma paisagem fragmentada (31% 
de florestas), composta por uma matriz majoritariamente de cultivos de hortaliças, e 
uma paisagem florestal adjacente, a Reserva Florestal do Morro Grande (9400 ha). Não 
foi encontrada relação entre predação de ninhos e distância da borda, tamanho de 
fragmentos florestais, posição dos ninhos ou abundância total de pequenos mamíferos. 
No entanto, encontrou-se uma relação positiva entre abundância de Didelphis aurita 
(gambá) e predação de ninhos. Assumindo-se que o gambá é um importante predador na 
região estudada, aspectos ecológicos da espécie podem explicar a ausência de efeito de 
borda na predação de ninhos, bem como a falta de relação entre predação destes e 
tamanho de fragmentos na região estudada. Os resultados deste trabalho indicam que, ao 
contrário do que é documentado em regiões de clima temperado, importantes 
predadores de ninhos na região de estudo não evitam, ou até preferem, ambientes de 
interior de mata. Novos estudos devem ser realizados para averiguar se esta hipótese 
pode explicar os resultados da maioria dos trabalhos realizados no neotrópico, onde não 
tem sido encontrado efeito de borda na predação de ninhos. Para tanto, tais estudos 
devem monitorar ninhos naturais, identificar diretamente seus predadores e identificar 
os fatores determinantes da abundância de predadores de ninhos.  
Palavras-chave: Fragmentação florestal, predação de ninhos, Mata Atlântica. 
1. Estudo financiado pela FAPESP, Projeto Temático: “Conservação da Biodiversidade em 
Paisagens Fragmentadas no Planalto Paulista”, processo no 99/05123-4. 
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HISTÓRIA E STATUS ATUAL DO GAVIÃO-DE-PENACHO SPIZAETUS 
ORNATUS NO CENTRO DE ENDEMISMO PERNAMBUCO, NORDESTE DO 
BRASIL 
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O gavião-de-penacho, Spizaetus ornatus, distribui-se desde o México até a Argentina. A 
espécie ocorre virtualmente em todos os estados brasileiros, mas devido, 
principalmente, à perda do hábitat, tornou-se raro. O Centro de Endemismo Pernambuco 
(CPE) inclui as florestas situadas ao norte do Rio São Francisco, nos estados de 
Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte e tem sido identificado como 
uma importante área de endemismo na América do Sul. Nesta região, S. ornatus foi 
registrado pela primeira vez no século XVII pelo naturalista alemão G. Marcgrave, o 
qual manteve um indivíduo cativo no “Forte Maurício”, atualmente em Penedo, 
Alagoas. Por mais de 320 anos a espécie não foi registrada no CPE, mas em 1946, H. F. 
Berla, do Museu Nacional (Rio de Janeiro), afirmou ter observado um indivíduo nas 
matas da Usina São José, Pernambuco, mas nenhuma documentação do registro foi 
fornecida. No fim da década de 1970 e início da de 1980 a Seção de Ornitologia do 
Museu Nacional empreendeu várias pesquisas ornitológicas no CPE, mas não conseguiu 
registrar S. ornatus. Estudos mais recentes e nossas próprias expedições em vários 
locais de Alagoas, Pernambuco e Paraíba não tiveram êxito em registrar a espécie. O 
único registro seguro de S. ornatus no CEP continua sendo o de Marcgrave. Devido ao 
elevado grau de desmatamento observado no CEP, principalmente, devido à lavoura de 
cana-de-açúcar, é provável que S. ornatus esteja extinto na região ou suas populações 
estão muito reduzidas e já não desempenham sua função dentro do ecossistema (i.e. 
extinção ecológica).  
 
Palavras chave: Spizaetus ornatus, Centro de Endemismo Pernambuco, extinção 
Financiamento: Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste/Conservation 
International do Brasil. 
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O PETREL-GIGANTE DAS ILHAS FALKLAND E GOUGH MACRONECTES 
GIGANTEUS SOLANDERI MATHEWS, 1912 NO BRASIL 
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Macronectes giganteus tem sido geralmente considerado como uma espécie monotípica. 
No entanto, as populações que se reproduzem nas Ilhas Falkland e Gough (Atlântico 
Sul), possuem uma plumagem mais escura, que se torna pálida mais lentamente com a 
idade, são significativamente menores e apresentam um comportamento reprodutivo 
distinto, quando comparadas com as demais (e.g. das Ilhas Crozet). Dadas estas 
características, tais populações são tratadas subespecificamente como Macronectes 
giganteus solanderi Mathews, 1912. A Coleção de Aves da Fundação Universidade 
Federal do Rio Grande (FURG), Rio Grande, Rio Grande do Sul, possui um espécime 
desta subespécie (FURG No. 12), o qual foi encontrado morto na praia em São José do 
Norte (c.32º01’S; 52º03’W), Rio Grande do Sul, em 6 de junho de 1983. O espécime 
apresenta uma plumagem cinza uniforme, bem diferente daquelas da subespécie 
nominal e as medidas (mm) são as seguintes: cúlmen 92,3; altura do bico 33,14; tarso 
91,16 e asa 490. A característica da plumagem indicam que o espécime era, 
provavelmente, um imaturo. As medidas se enquadram bem dentro daquelas observadas 
para a subespécie solanderi. Além da coloração do bico, a plumagem constitui um 
importante critério para a identificação dos petréis-gigantes. Na subespécie nominal, a 
coloração marrom predomina nos jovens e os indivíduos mais velhos parecem pálidos. 
M. g. solanderi, no entanto, possui pouquíssimo pigmento marrom, sendo mais 
uniformemente cinza. É provável que indivíduos da subespécie solanderi ocorram 
freqüentemente durante o inverno austral ao longo da costa sul brasileira, mas sejam 
listados como M. giganteus ou apenas Macronectes sp.. 
 
Palavras chave: Procellariiformes, Macronectes giganteus solanderi, Rio Grande do Sul 
Apoio: CAPES 
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PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE AVES AQUÁTICAS SEGUNDO 
ABUNDÂNCIA DE  ÁREAS ÚMIDAS NO RIO GRANDE DO SUL 
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Aves aquáticas, não Passeriiformes podem ser classificadas em: a) aves de banhados 
(Podicipediformes, Ciconiiformes, Phoenicopteriformes, Anseriformes); b) aves de 
praia (Charadriiformes) e c) marinhas (Sphenisciformes, Procellariformes, 
Pelecaniformes). As áreas úmidas são importantes indicadores de produtividade e 
abrigam uma grande diversidade, inclusive para aves. Para o Rio Grande do Sul,  foram 
registradas 3.441 áreas úmidas com extensão aproximada de 30.332 Km2 (Maltchik et al 
2003). Neste cenário encontram-se teias tróficas completas que vão desde os produtores 
até muitas espécies de topo de cadeia. Alterações nestes ambientes podem ser limitantes 
para a preservação de espécies nativas. Pretende-se obter padrões ocorrência das aves , 
nestes ambientes com respeito a: diversidade, abundância e distribuição das diferentes 
classes de áreas úmidas do estado. Para isto mapas de distribuição de 140 espécies de 
aves das ordens supracitadas, ocorrentes no Rio Grande do Sul (Belton 2002) foram 
sobrepostos a um mapa de abundância de  áreas úmidas. Tomou-se  por padrão de 
análise inicial comparativa as diferentes regiões geomorfológicas do estado: planalto, 
pampas, depressão central, escudo cristalino e planície costeira. Os resultados iniciais 
evidenciam que as áreas com maior concentração de áreas úmidas segundo Maltchik et 
al (2003) coincidem com as que apresentaram maior riqueza de aves: planície costeira 
(S = 138) e depressão central (S = 62). As únicas espécies que não ocorrem na planície 
costeira são Jabiru mycteria (tuiuiú) e Tigrisoma fasciatum (socó-boi-escuro). Os 
pampas aparecem em terceira posição em relação ao número e extensão das áreas 
úmidas, porém apresenta a menor diversidade de aves (S = 50).  Como estão incluídas 
as aves marinhas, a planície costeira é a região que apresenta o maior número de 
espécies exclusivas (S=60).  Levantamentos periódicos da biodiversidade podem 
fornecer evidências diretas do nível destas alterações, podendo ser utilizados para a 
tomada de decisões referentes à conservação destas áreas. 
 
Palavras-chaves: regiões geomorfológicas, riqueza de aves, associação. 
Órgãos financiadores: CNPq/PROANTAR. Processos:  
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COMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AVES NA FLORESTA ESTADUAL DO 
PALMITO, MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, PARANÁ.  
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klemannjr@yahoo.com.br 
 
 
A Floresta Estadual do Palmito (25º35’S - 48º30’W) localiza-se no município de 
Paranaguá, litoral do Estado do Paraná. Possui uma área aproximada de 540 ha, sendo 
recoberta por Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, formações pioneiras com 
influência marinha (restinga), flúvio-marinha (manguezal) e algumas áreas antropizadas 
(edificações). O estudo foi realizado entre abril de 2001 e agosto de 2004, distribuído 
em 37 amostragens, com dois dias de duração, totalizando 847 horas de esforço em 
campo, utilizando-se as técnicas clássicas em estudos ornitológicos: contato visual e 
auditivo; além de captura em rede-de-neblina. As espécies capturadas foram marcadas 
com anilhas metálicas fornecidas pelo CEMAVE, tomadas às medidas morfométricas, o 
peso e as mudas de penas. Foram registradas 244 espécies, pertencentes a 42 famílias 
distintas, sendo cinco espécies ameaçadas de extinção no Brasil (MMA, 2003): 
Leucopternis lacernulata, Claravis godefrida, Amazona brasiliensis, Phylloscartes 
kronei, Sporophila frontalis e S. falcirostris. Utilizou-se 12 redes-de-neblina, 
totalizando 19.536 horas/rede, as quais obtiveram 1.741 capturas, sendo 1.218 
indivíduos anilhados, pertencentes a 104 espécies. As espécies mais capturadas foram: 
Chiroxiphia caudata (n=125), Turdus albicollis (n=85), Mionectes rufiventris (n=70) e 
Manacus manacus (n=70). Ocorreram outras capturas relevantes: Harpagus diodon, 
Accipiter bicolor, Dromococcyx pavoninus, Chloroceryle inda, C. aenea, Formicarius 
colma, Carpornis cucullatus e Tiaris fuliginosa. A crescente ocupação humana no 
entorno da área, alteração do ambiente, emissão de esgoto e lixo doméstico (rio dos 
Correias), associados a caça clandestina e ao corte ilegal do palmito Euterpe edulis, são 
os principais impactos sobre a avifauna. Torna-se fundamental a adoção de medidas 
como aumento na fiscalização, projetos de educação ambiental (na UC e adjacências), 
execução e implementação de um plano de manejo, auxiliando assim na manutenção e 
conservação da biodiversidade da área, bem como a criação de um corredor ecológico 
entre a área de estudo e a Estação Ecológica do Guaraguaçú.  
Palavras-chave: avifauna, litoral paranaense, conservação  
Apoio: IAP (Instituto Ambiental do Paraná). 
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Originalmente, os campos naturais no Estado do Paraná ocupavam uma área 
aproximada de 28.650 km², localizados nos três planaltos paranaenses (MAACK, 1968), 
diferindo em características geográficas, altitudinais, geomorfológicas, florísticas e 
faunísticas; além das alterações antrópicas sofridas em cada região. Apesar do Estado 
do Paraná possuir algumas Unidades de Conservação que contemplem áreas de campos 
naturais, como os Parques Estaduais de Vila Velha (3.122 ha), Guartelá (798 ha) e 
Palmas (180 ha); além da APA da Escarpa Devoniana (392.363 ha), estas encontram-se 
em diferentes estados de conservação, principalmente em seu entorno, o qual foi 
descaracterizado por extensas áreas agrícolas, pastagens para gado, plantios de Pinus 
spp. e queimadas que regularmente atingem também as UC’s. Entre os anos de 1994 e 
2004, foram realizadas 42 expedições, divididas em cinco macro-regiões, no segundo: 
1. municípios de Ponta Grossa, Palmeira e Castro (10 amostragens e 294 horas de 
observação);  2. Castro, Piraí do Sul, Tibagi e Ventania (7 amostragens e 198 h); 3. 
Jaguariaíva, Sengés e Arapoti (14 amostragens e 418 h) e terceiro planalto paranaense: 
4. Guarapuava, Pinhão, Candói e Cantagalo (8 amostragens e 320 h) e 5. Palmas e 
Clevelândia (3 amostragens e 100 h). Durante os levantamentos foram utilizadas as 
técnicas tradicionais de pesquisa ornitológica, contato direto (visual e auditivo) e 
captura em rede-de-neblina. Considerando-se as cinco macro-regiões, foram registradas 
145 espécies, sendo encontradas diferenças na riqueza específica (com espécies 
exclusivas para cada macro-região) e nas relações com fisionomias campestres distintas. 
Do total registrado, oito espécies são ameaçadas de extinção a nível nacional (MMA, 
2003): Harpyhaliaetus coronatus (1,2,3,5), Scytalopus iraiensis (1,2), Culicivora 
caudacuta (1,2,3), Alectrurus tricolor (1,2), Anthus nattereri (1,2,4,5) Sporophila 
palustris (3), S. cinnamomea (2,3) e S. melanogaster (1,2,3). Verificou-se um 
decréscimo na freqüência de ocorrência e na abundância de algumas espécies, nas 
diferentes macro-regiões: (1,2,3) Phacellodomus striaticollis, Gubernetes yetapa, 
Cistothorus platensis, Sporophila plumbea, S. bouvreuil pileata e S. hypoxantha, 
descaracterização da vegetação natural e invasão de espécies exóticas; na macro-região 
3, Buteo albicaudatus e Asio flammeus possivelmente relacionado à substituição das 
áreas naturais de forrageio (caça), por áreas agrícolas e a contaminação de suas presas 
com pesticidas. A criação de barreiras artificiais com Pinus spp. dificultando e/ou 
impossibilitando o fluxo de indivíduos entre diferentes populações e a intensa captura 



 191 

ilegal verificada na macro-região 3, principalmente sobre as oito espécies do gênero 
Sporophila, com a redução anual de indivíduos machos, aumentando assim a 
possibilidade de híbridos naturais. 
 
Palavras-chave: Campos naturais, descaracterização, avifauna.        
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O estudo da biologia reprodutiva é fundamental para o conhecimento da história natural 
e é subsídio para a conservação e manejo das espécies. Este estudo objetivou 
caracterizar os ninhos, ovos, filhotes, e ambientes de nidificação de Gavião-Sovi (Ictinia 
plumbea) no município de Cabeceira Grande/MG. O sovi é uma espécie de 
falconiforme (Accipitridae) migratório que se reproduz no brasil em diferentes 
ambientes (campestres e florestas). Foram encontrados 30 ninhos nos dois ambientes e 
foram monitorados nas estações reprodutivas de 2002 e 2003.. A probabilidade de 
sobrevivência dos ninhos calculada através do protocolo de Mayfield foi 33,03%. 
Constatou-se que os ninhos situados em ambientes florestais apresentavam maior 
sobrevivência que os  situados em ambientes campestres. As fêmeas que se reproduziam 
no começo da estação obtiveram maior sucesso reprodutivo (53%) e as que reproduziam 
mais tarde obtiveram menor sucesso (9,5%). Outras causas do fracasso foram o 
abandono 13,3%, fatores climáticos e outros 23,3% e a predação 26,7%. I. plumbea 
obtém maior sucesso se reproduzindo no começo da estação reprodutiva e em ambientes 
florestais.  
 
Palavras chaves: Sucesso Reprodutivo, Ictinia plumbea, Cerrado. 
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A Leptasthenura setaria, grimpeiro, é considerada por diversos autores como 
dependente do pinheiro-brasileiro (Araucaria angustifolia). No entanto, não existem 
dados quantitativos que corroborem esta afirmação e que descrevam como esta espécie 
utiliza o espaço arbóreo durante o forrageio. No período de novembro de 2003 a 
setembro de 2004, o comportamento do grimpeiro foi estudado em três áreas de mata 
com araucária com diferentes graus de intervenção antrópica (conservada, alterada e 
plantio), localizadas no município de São Francisco de Paula, no nordeste do Rio 
Grande do Sul. Em cada área foi estabelecido uma transecção onde os grimpeiros foram 
observados. As observações foram realizadas entre as 6h e 18h através do método 
animal-focal com duração de 2 min. (registro pontual a cada 30 s) a cada intervalo de 5 
min. Os dados coletados incluíram espécie arbórea forrageada, altura de forrageio e do 
espécime arbóreo explorado, estrato arbóreo utilizado, distância de forrageio, n° de 
indivíduos forrageando e estruturas vegetais inspecionadas. Obteve-se 808 registros 
durante 226 horas de esforço amostral. A maior proporção de registros de forrageio 
ocorreu entre as 8 h e 11 h. O forrageio esteve associado à A. angustifolia em 79% dos 
registros na área conservada e em 90% na alterada e no plantio. O estrato arbóreo mais 
explorado foi o superior (82% dos registros de forrageio=52% porção lateral + 30% 
porção central). A média da distância de forrageio foi 85 cm (moda=50 cm) e as 
estruturas vegetais forrageadas foram ramos verdes (84%), galhos (8%) e ramos secos 
(1%) de A. angustifolia, folhas secas (4%) e frutos (1%; especificamente o epimácio) de 
Podocarpus lambertii, além de flores de Piptocarpha axilaris (2%). Os indivíduos 
foram observados forrageando solitários (50% dos registros), em pares (39%) e em mais 
de dois indivíduos (11%). Este trabalho confirma a existência de uma forte associação 
do grimpeiro com o pinheiro-brasileiro e fornece novas informações sobre o seu 
comportamento e ecologia. 
 
Palavras-Chave: Leptasthenura setaria, Araucaria angustifolia, forrageamento. 
Órgão financiador CNPq, apoio PUCRS e MCT-PUCRS. 
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Os reservatórios promovem uma série de alterações no ambiente, influenciando na 
diversidade e composição da fauna e flora locais, podendo levar ao desaparecimento de 
espécies endêmicas e à colonização de espécies exóticas. Estudos faunísticos de 
levantamento, monitoramento e manejo são de grande importância para o entendimento 
desses ecossistemas e das diversas espécies nele presentes. O presente estudo teve como 
objetivo avaliar a diversidade e composição de aves na porção superior da Barragem da 
Pedra visando a conservação das espécies residentes e migrantes. O reservatório possui, 
no seu entorno, plantações, áreas de pastagem e Caatinga. Possui grande variação no seu 
nível com um período seco, formando praias e baías rasas, e um período de cheia, com a 
formação de brejos e lagos. Os dados foram coletados em três períodos consecutivos a 
cada mês, de agosto/2002 a setembro/2004, através de observação direta e uso de 
binóculos, com vistorias realizadas pelas margens a pé e com barco motorizado. Para as 
análises, as aves foram agrupadas em limícolas e independentes. A composição das 
limícolas foi analisada com relação aos períodos de seca e cheia e com base no tipo de 
ambiente em que foram observadas. Foram identificadas 59 espécies distribuídas em 20 
famílias e 11 ordens sendo que cinco espécies podem ser consideradas registro novo 
para a Caatinga. Com relação aos períodos, cerca de 58% das espécies registradas (34) 
são exclusivamente limícolas, sendo que destas, 29,4% utilizam a barragem na cheia, 
23,5% apenas na seca e 47,3% ocorrem em ambos. Com relação ao tipo de ambiente, 
foram registradas 43 espécies (74%), pois além das limícolas, outras aves foram 
registradas. Esta análise mostrou que 48,3% são exclusivas de brejos (21); 32,5% são 
exclusivas de praia (14); e 18,5% em ambos (8). Nos períodos de seca, a presença de 
praias e diminuição de brejos, mudam a diversidade e a composição. Quando o período 
de cheia é prolongado em função de chuvas abundantes, espécies como maçaricos, 
alguns anatídeos e o pernilongo não são observadas pela inexistência de praias. Poucas 
espécies limícolas utilizam ambos ambientes e são observadas em todo o período do ano 
como jaçanãs, garças e ralídeos. A composição de espécies está relacionada com a 
disponibilidade de ambientes. 
 
Palavras- chave: limícolas, composição, reservatório. 
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O Xiphorhynchus guttatus é uma espécie com uma ampla distribuição pelo território 
brasileiro, ocorrendo na região norte, sendo dominante no alto e baixo Amazonas, 
estendendo-se até o leste do Maranhão, o Brasil central (Mato Grosso e Goiás) e o 
Brasil oriental (Ceará, Paraíba até o Rio de Janeiro). No Piauí essa espécie foi registrada 
primeiramente no dia 29 de junho de 2003, coletada em redes de neblina em área de 
mata estacional decidual no Nazareth Eco Resort, localizado no município de José de 
Freitas (04º47'S - 42º37'W), 40 km ao norte de Teresina, capital do estado. O espécime 
coletado e depositado na coleção de aves do Laboratório de Zoologia da Universidade 
Federal do Piauí (LZUFPI 0076) apresentou os seguintes dados morfométricos: CT 
27,5cm; peso: 52g; maxila preta; mandíbula branca; íris marrom; e tarso cinza. No dia 
04 de outubro de 2003, na mesma localidade, outro indivíduo foi coletado (LZUFPI 
00122). Sua ocorrência no Piauí já era esperada, já que existem registros confirmados 
para os estados vizinhos do Maranhão e Ceará, faltando até então a confirmação no 
estado. Outra questão importante envolvendo esta espécie é que, por ter uma ampla área 
de distribuição, existem várias subespécies descritas, sendo que no Piauí encontra-se a 
região de contato das formas Xiphorhynchus guttatus eytoni (que está relacionada ao 
grupo amazônico) e X. guttatus gracilirostris (relacionada à forma da Mata Atlântica). 
As análises comparativas indicam que os espécimes coletados no Piauí até o momento 
envolvem a forma Xiphorhynchus guttatus eytoni.  
 
Palavras-chave: Xiphorhynchus guttatus, Piauí, Biogeografia. 
Financiamento: CNPq/PELD/Site10 – TROPEN – UFPI. 
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As aves silvestres são consideradas reservatórios virais e importantes disseminadoras de 
doenças. São alvo de comércio ilegal, sofrendo captura, confinamento em locais 
inadequados e transportes à longas distâncias em condições precárias. Esta situação 
estressante pode induzir o desencadeamento de processos patológicos, às vezes, virais, 
que na maioria das vezes culminam na morte dos animais e na disseminação da doença, 
para outras espécies aviárias, inclusive as de criação comercial. Os paramixovírus são 
importantes agentes etiológicos causadores de diarréia grave, podendo causar alterações 
no SNC. São vírus RNA de fita simples, envelopados, com nucleocápside helicoidal em 
forma de “espinha de peixe”, medindo entre 100 e 500 nm de diâmetro. Os rotavírus são 
responsáveis por importantes processos diarreícos em várias espécies animais, os quais 
afetam as células epiteliais do intestino delgado produzindo sua atrofia e redução das 
vilosidades. São vírus RNA de fita dupla, isométricos, não envelopados e medem cerca 
de 65 a 75 nm de diâmetro. Um Carduelis magellanica apreendido durante comércio 
ilegal, foi encaminhado ao CRAS do Parque Ecológico do Tietê, SP, e após alguns dias 
foi a óbito subitamente. Foram enviados ao Laboratório de Microscopia Eletrônica do 
Instituto Biológico, SP, fragmentos de intestino delgado que foram processados pelas 
técnicas de contrastação negativa (preparação rápida) e de inclusão em resina. Após 
análise ao microscópio eletrônico de transmissão foram observadas pela técnica de 
contrastação negativa, simultaneamente, partículas semelhantes a paramixovírus, 
pleomórficas, envelopadas, medindo entre 150-300 nm de diâmetro, e de rotavírus, 
esféricas, não envelopadas, medindo 70 nm de diâmetro. Os cortes ultrafinos de 
intestino delgado revelaram a presença de inclusões intranucleares e 
intracitoplasmáticas formadas por nucleocápsides helicoidais típicas de paramixovírus. 
Foram também visualizadas partículas completas medindo entre 100 e 250 nm; 
partículas imaturas de rotavírus foram observadas dentro de inclusões esféricas e 
maturas localizadas dentro de cisternas do retículo endoplasmático rugoso medindo 
entre 40 e 70 nm de diâmetro. Este é o primeiro relato mundial de detecção simultânea 
de tais vírus em intestino delgado nessa espécie aviária. 
Palavras-chave: Carduelis magellanica; Vírus; Microscopia Eletrônica. 
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Uma das aves mais raras do mundo, o pato-mergulhão (Mergus octosetaceus) está 
ameaçado de extinção (criticamente em perigo) em todas as escalas geográficas. A 
espécie provavelmente está extinta no Paraguai e é muito rara na Argentina. No Brasil, 
registros antigos foram feitos em Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, e 
Santa Catarina, onde é considerada extinta. Trabalhos recentes registraram a espécie no 
Paraná, Bahia, Goiás, Minas Gerais e Tocantins, quase sempre em unidades de 
conservação, sendo a população do Parque Nacional da Serra da Canastra e arredores, a 
melhor conhecida e, aparentemente, a maior. A espécie é dada como restrita a rios de 
águas claras e com corredeiras, com vegetação marginal campestre ou florestal. Este 
trabalho expande a distribuição de M. octocetaceus para o leste do Brasil e dá algumas 
informações comportamentais, destacando-se o uso de um hábitat ainda inédito para a 
espécie. Às 13:00 h de 24 de abril de 2004 um indivíduo da espécie foi visualizado em 
um lago artificial (“lagoa da Curva”: 20o 25’ 85” S, 43o 30’ 54” O; 1.225 m a.n.m.) do 
Parque Estadual do Itacolomi, Ouro Preto, Minas Gerais. A região encontra-se na 
transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, estando este representado, no parque, por 
campos rupestres. Contrastando com espécimes de outras regiões, o indivíduo 
apresentava a mandíbula muito menor que a maxila e uma falha nas penas do alto da 
cabeça, as quais poderiam estar relacionadas ao ataque por predadores, à tentativa de 
captura humana ou a defeitos congênitos. Diferentemente de outras localidades, o 
indivíduo mostrou-se muito tolerante à presença humana e ao trânsito de veículos. O 
último registro deu-se em 24/06/2004, sendo a ave fotografada, filmada e gravada. O 
registro desse indivíduo melhora as expectativas de preservação da espécie, não só pela 
possibilidade de existência de uma população residente na região de Ouro Preto, mas 
também pela surpreendente descoberta do uso de lago artificial como hábitat. A procura 
de outros indivíduos na região encontra-se em andamento. 
 
Palavras chave: Espécies ameaçadas, Mergus octosetaceus, Parque Estadual do 
Itacolomi. 
1) APOIO: Administração do Parque Estadual do Itacolomi; ICEB-UFOP 
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OS BEIJA-FLORES E SEUS RECURSOS FLORAIS NO PARQUE MUNICIPAL 
DE MUCUGÊ, MUCUGÊ, CHAPADA DIAMANTINA, BA 
 
 
Aline G. Coelho1,2,  e Caio G. Machado 1,3 

1LORMA – Laboratório de Ornitologia e Mastozoologia, DCBio, Universidade Estadual de 
Feira de Santana. Km 03, BR 116, Feira de Santana, BA. CEP 44031-469.                   
2alinagcoelho@bol.com.br; 3graco@uefs.br 
 
 
Este estudo investigou as espécies de plantas que têm suas flores visitadas por beija-
flores em uma área de campo rupestre da Chapada Diamantina. Foram feitas doze 
expedições bimensais, ao Parque Municipal de Mucugê (PMM), Mucugê, Bahia de 
março de 2002 a janeiro de 2004, com cerca de cinco dias cada. Os registros foram 
obtidos através de observações focais e aleatóreas, da aurora ao crepúsculo. Foram 
tomados os dados morfométricos das flores, assim como sua concentração de néctar. Os 
troquilídeos foram capturados com  redes de neblina, sendo o comprimento de seus 
bicos mensurados com ajuda de paquímetro.  Sete espécies de beija-flores foram 
registradas no PMM, forrageando em flores de 38 espécies de plantas (de 24 famílias), 
riqueza semelhante ao  registrado em estudo realizado em áreas florestadas da Mata 
Atlântica. A análise do agrupamento das espécies de beija-flores, de acordo com a 
similaridade dos recursos que exploram, indicou três grupos: o primeiro composto pelos 
beija-flores residentes Chlorostilbom aureoventris e Phaethornis pretrei; outro 
composto exclusivamente por Augastes lumachellus, presente na área de estudo nos 
meses dezembro e janeiro; e o terceiro formado por Chrysolampis mosquitus,Calliplox 
amethystina, Colibri serrirostris e Amazilia lactea.  A comunidade de plantas 
exploradas por beija-flores apresentou floração contínua ao longo do ano, com maior 
número de espécies floridas na estação chuvosa.  Stachytarpheta crassifolia, Cuphea 
ericoides e Hoenbergia ramageana foram as espécies vegetais mais visitadas pelos 
trochilídeos. Do total de espécies visitadas, apenas 42%  foram consideradas ornitófilas. 
O uso de plantas não ornitófilas demonstra a capacidade da adaptação dessas aves para 
explorarem recurssos alimentares.  
 
Palavras chave: Chapada Diamantina, beija-flor, campo rupestre. 
Órgão financiador: PIBIC/CNPq, PRODOC/FAPESB, Projeto Sempre-Viva. 
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LESÕES CAUSADAS POR PARASITOS NO PRÓ-VENTRÍCULO DOS 
PETRÉIS-GIGANTES MACRONECTES GIGANTEUS E MACRONECTES 
HALLI (PROCELLARIIFORMES : PROCELLARIIDAE) 
 
 
Fernanda I. Colabuono, Viviane Barquete e João Carlos Brahm Cousin 
Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Av. Itália km 8, C.P. 474,  96201-900, Rio 
Grande – RS. 1Lab. de Elasmobrânquios e Aves Marinhas, ficolabuono@lycos.com; 2Lab. de 
Ictioparasitologia, vibarquete@yahoo.com.br; 3 Lab. de Histologia,  
 
 
Um exemplar de Macronectes giganteus e um de Macronectes halli foram coletados na 
praia do Cassino (52°18’ W; 32°22’S), em setembro e outubro  de 2003. Ambos eram 
machos, juvenis, e possuíam infecção por nematodas no pró-ventrículo (M. giganteus 
N=136 e M. halli N=477). Alguns destes nematodas foram identificados como 
pertencentes ao gênero Hysterothylacium (M. giganteus N=75 ; M. halli N=356). O pró-
ventrículo de M. giganteus  media 170 mm de comprimento e possuía úlceras com 
aspecto rugoso e rígido devido à descamação da parede do orgão. A maior das úlceras 
media 33,5 mm de comprimento e 28,9 mm de largura. Nematodas foram encontrados 
fixados nestas lesões e na parede do pró-ventrículo. Em cortes histológicos observou-se 
necrose das células parietais, destruição do epitélio de revestimento e de glândulas 
gástricas. O pró-ventrículo de M. halli media 177 mm de comprimento e possuía na 
região superior uma lesão arredondada medindo 27 mm de largura e 10 mm de altura. 
Internamente a lesão possuía, no centro, regiões com manchas escuras e na periferia 
regiões brancas, formadas por tecido de preenchimento. Alguns dos nematodas 
encontravam-se fixados na parede do pró-ventrículo, inseridos na região mucosa e no 
interior da lesão. A lesão foi caracterizada como granulomatosa, apresentando 
infiltração por linfócitos, presença de células de defesa, como plasmócitos e heterófilos. 
Envolvendo o parasito havia uma camada queratinizada e exudato. Células epitelióides 
encontravam-se ao redor do parasito, juntamente com outras células de defesa. Através 
da coloração de Mallory foi possível observar hemácias fora dos vasos sanguíneos, 
entre tecidos e glândulas gástricas. A única camada afetada foi a mucosa, com 
destruição de glândulas e preenchimento por tecido conjuntivo. Esta camada 
apresentou-se 6,3 vezes maior do que a mucosa normal. Este tipo de lesão demonstra a 
luta prolongada entre o hospedeiro e o parasito,  que apresenta grande dificuldade em 
ser removido, resultando em uma inflamação crônica. 
 
Palavras-chave: Histopatologia, Macronectes, Nematoda 
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ANÁLISE DE REPRESENTATIVIDADE DAS UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ, UTILIZANDO AVES COMO 
GRUPO INDICADOR. 
 
 
Rivonildo de Sousa Correia1, Elinete Batista Rodrigues2, Marcelo de Sousa e Silva3, 
Sílvia Tereza de Carvalho4, Douglas  Danilo dos Santos Sousa5 e Marcos Pérsio Dantas 
Santos6 
1(Biólogo: saisx7@hotmail.com) , 2 (Bióloga: elineter@yahoo.com.br), 3 (Acadêmico de 
Biologia UFPI: marcelossilvaxp@hotmail.com), 4 (Acadêmica de Biologia UFPI: 
silviatc21@bol.com.br), 5 (Acadêmico de Biologia UFPI: douglasdanilobio@yahoo.com.br.), 6 
(Depto. Biologia UFPI: pérsio@ufpi.br) 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar a eficiência do sistema de Unidades de 
Conservação Federal de uso indireto do Estado do Piauí na conservação de sua 
avifauna. Foram analisadas as listas de espécies de aves das seguintes UC’s:  Parque 
Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, Parque Nacional de Sete Cidades, Parque 
Nacional Serra das Confusões, Parque Nacional Serra da Capivara e Estação Ecológica 
de Uruçuí-Una (EEUU). Tendo como base a lista de espécies de aves do estado do 
Piauí, verificou-se a representatividade de cada UC na manutenção da avifauna presente 
no estado. Desta forma, comparou-se as listas das espécies de cada unidade de 
conservação com a lista geral doEstado, avaliando o status de espécies ameaçadas de 
extinção, migrantes, residentes e os endemismos do Biomas Cerrado e Caatinga. Como 
resultados,  das 482 espécies de aves registradas no estado do Piauí até o momento, 372 
espécies de aves (77,17%) estão presentes em pelo menos uma das UC’s analisadas.  
Das oito espécies listadas como ameçadas de extinção ocorrentes no Piauí, apenas duas 
não foram registradas em nenhuma UC.  Com relação as espécies de aves consideradas 
endêmicas da Caatinga e que ocorrem no estado do Piauí, 100% estão presentes nas 
áreas que compreendem os Parques Nacionais da Serra da Capivara e Serra das 
Confusões. Quanto aos endemismos do Bioma Cerrado, 80% já foram registrados 
dentro de pelo menos uma das UC’s em área de Cerrado no estado. Por outro lado, as 
espécies migratórias alcançaram baixos índices de representatividade dentro do sistema 
de UC’s. Por fim, analisando os registros  de ocorrências das espécies ausentes do 
sistema de UC’s no Piauí (22,83%), observa-se claramente dois grupos de aves: o 
primeiro relacionado às regiões costeiras principalmente em áreas de manguezais, e o 
segundo grupo relacionadas as áreas de Florestas Estacionais semi-deciduais. Deste 
modo, sugerimos como prioridade para a criação de novas UC’s no estado do Piauí, as 
seguintes áreas: as regiões de matas estacionais semi-deciduais nos municípios de José 
de Freitas, União, Novo Nilo e áreas ao norte do município de Teresina, bem como a 
região dos mangues do litoral, principalmente no Delta do Rio Parnaíba e estuário do 
Rio Ubatuba na divisa com o Estado do Ceará. Palavras-chave: Unidades de Conservação, 
Aves, Piauí. Financiamento: CNPq/PELD/Site 10 – TROPEN – UFPI. 
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ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE AVES MARINHAS EM 2002 E 2003 
OBTIDOS ATRAVÉS DE CENSOS  REALIZADOS A BORDO DO NAPOC 
ARY RONGEL NAS DERROTAS BRASIL – ANTÁRTICA – BRASIL. 
 
 
Erli Schneider Costa1, César Rodrigo dos Santos1, Cesarina Vilanova Mendes1,  Ana 
Paula Bertoldi Carneiro1, Tatiana Dornelles Oliva1, Nicolas Eugênio Mascarello1, 
Leonardo Maltchik Garcia2, Martin Sander1.  
1.Laboratório de Ornitologia e Animais Marinhos: www.saude.unisinos.br/loam.  
2.Laboratório de Ecologia e Conservação de Ecossistemas Aquáticos:  
www.saude.unisinos.br/laboratorios/lecea/.  
 
 
Os censos de aves marinhas permitem avaliar padrões de distribuição e movimento 
destes organismos, sendo importante método para a análise e entendimento da 
distribuição e abundância. Censos de aves marinhas utilizando-se a metodologia 
proposta pelo SCAR foram realizados durante os deslocamentos do NapOc Ary Rongel 
Brasil – Antártica e retorno, com o objetivo de registrar a abundância, distribuição e 
diversidade das aves.  Observações de dez minutos, durante o período diurno,  foram 
feitas em intervalos de 2 horas na lateral do navio. As aves que seguiam a embarcação 
foram excluídas e informações ambientais, tais como, temperatura da água e do ar, 
pressão atmosférica, distância da costa, profundidade, características do mar, entre 
outras foram registradas para correlações posteriores. As atividades foram realizadas 
nos períodos de 11 a 17 de nov. de 2002 (fase I); 05 a 12 de mar. (fase II) e 09 a 15 de 
nov. de 2003 (fase III). A abundância e a riqueza de aves para cada fase foram, 
respectivamente:  1386 (14), 1178 (17) e 2801 (20). Mapas de distribuição, abundância 
e riqueza foram obtidos, através do agrupamento dos dados por grau de latitude, 
segundo recomendações do SCAR. As análises relativas à correlação (Pearson) entre 
abundância de aves e distância da costa indicaram baixa correlação negativa, sendo  - 
0,12; - 0,02 e – 0,35 para cada um dos períodos (p > 0,05 para todas as análises). 
Durante as fases I e III maior abundância foi de Daption capense  (pomba-do-cabo) com 
32 e 55 %; já, para a fase II  a maioria dos representantes foi da espécie Diomedea 
melanophrys (albatroz-de-sombrancelha) com 49 % da abundância total. Nas fases I e 
III  percebe-se que as maiores concentrações de aves encontram-se nas proximidades 
das Malvinas e Continente Antártico, na fase II as maiores concentrações estão na 
direção do Continente Americano. Tais variações se devem ao fato das coincidências 
com os períodos de reprodução (fase I e III) e com o período inicial de migração para 
invernagem (fase II). A continuidade destas atividades pode garantir análises de 
flutuação populacional e, em especial, relações com às alterações climáticas. 
Palavras-chave: Oceano Atlântico Sul, distribuição, abundância. 
Órgãos financiadores: CNPq, PROANTAR, MMA, SECIRM. 
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AVES PATAGÔNICAS E ANTÁRTICAS REGISTRADAS NO LITORAL 
NORTE DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL.   
 
 
Erli Schneider Costa 1, 3, César Rodrigo dos Santos 1, 4, Alexandre G. Só de Castro 1, 2, 
Martin Sander 1, 2 
1. Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos. Laboratório de Ornitologia e Animais 
Marinhos LOAM. www.saude.unisinos.br/loam. sander@bios.unisinos.br; 2. Professores 
UNISINOS; 3. BIC CNPq (180305/2003-4); 4. Funcionário Unisinos e aluno graduação curso 
Ciências Biológicas.  
 
 
O litoral norte do Rio Grande do Sul é delimitado ao sul pelo município Balneário 
Pinhal e ao norte pelo rio Mampituba. Com respeito às aves deste ambiente, são 
fornecidas poucas informações. Foram realizadas 12 atividades de campo, no período de 
maio de 2002 a maio de 2003, no trajeto Imbé a Torres com o objetivo de identificar e 
quantificar aves como subsídios para o programa de  “Monitoramento e Incremento a 
Conservação da Reserva Ecológica da Ilha dos Lobos”, no município de Torres. Foram 
segregadas dos resultados gerais e analisadas todas as aves migratórias da Antártica e 
Patagônia segundo Belton (2000). Foram registradas e identificadas 31.002 aves, 
pertencentes a 59 espécies, das quais 12 são consideradas migrantes Antárticas ou 
Patagônicas e, sobre as quais são feitas as considerações neste trabalho. Três destas 
espécies foram registradas vivas, zona intermareal: Sterna hirundinacea, Charadrius 
modestus e Puffinus gravis, as demais apenas foram registradas mortas. As aves mais 
freqüentes foram: Fulmarus glacialoides,  Procellaria aequinoctialis e Spheniscus 
magellanicus. Esta última também foi a espécie que apresentou maior abundância (87 
%) e densidade (11,54 ind/km2). A maior mortandade de aves (77 % do total registrado) 
ocorreu no mês de novembro de 2002. O pingüim-de-Magalhães (S. magellanicus) 
representou  73 % do total de aves mortas em novembro.  Destes, 5 % encontrava-se  
com evidências de contaminação por petróleo. Cerca de 98 % dos registros de pingüim-
de-Magalhães são de jovens, fora do período reprodutivo. Percebe-se que, grande parte 
dos registros são referentes a aves encontradas mortas.  
 
Palavras chaves:  Aves marinhas, Sphenisciformes, Procellariiformes 
Órgãos financiadores:  UNISINOS, Instituto Sea shepherd do Brasil, O Boticário. 
 
 
 
 
 
 



 203 

 

 
XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia 
21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 

 
 
DIETA DO GAVIÃO-CARIJÓ BUTEO MAGNIROSTRIS (FALCONIFORMES, 
ACCIPITRIDAE) BASEADA EM ANÁLISE DE CONTEÚDOS ESTOMACAIS 
 
 
Thiago Vernaschi Vieira da Costa1 e Juliano Fiorelini Nunes2 
1.  Depto de Zoologia, Universidade Estadual Paulista, UNESP, Campus de Botucatu, Rubião 
Júnior, 1868-100, Botucatu, São Paulo. thiagobio@hotmail.com 
2.  Depto de Biologia, Universidade Estadual Paulista, UNESP, Campus de Bauru, Cx Postal 
473, 17001-970, Bauru, São Paulo. juliano@fc.unesp.br 
 
 
 Buteo magnirostris é o gavião mais abundante do Brasil, chegando até próximo 
de grandes centros urbanos onde haja arborização suficiente. Com relação aos métodos 
empregados na alimentação, esta espécie fica à espreita em um galho ou poleiro 
caçando as presas que porventura se aproximem. Esta espécie, bem como muitas outras 
espécies brasileiras de Accipitridae, de uma forma geral mostram nítida preferência na 
sua alimentação por artrópodes como gafanhotos, percevejos, formigas, vespas, cupins e 
aranhas, caçando também répteis, anfíbios, roedores e pequenas aves. O presente estudo 
baseou-se nos conteúdos estomacais de dois exemplares desta espécie, os quais 
mostraram uma preferência alimentar por artrópodes em geral, como Coleoptera 
(besouros), Orthoptera (gafanhotos), Isoptera (cupins), Arachnida (aranhas), etc. Nos 
conteúdos analisados de um dos exemplares foram encontradas falanges de uma ave 
passeriforme, sendo esta a única ocorrência de animal vertebrado na alimentação dos 
espécimes analisados. No entanto, a maior ocorrência de artrópodes em detrimento de 
vertebrados na dieta de Buteo magnirostris é bastante evidente neste trabalho, fato 
também observado na literatura onde os artrópodes são citados como principais 
componentes da dieta desta espécie.     
 
 
Palavas-chave: Dieta, conteúdo estomacal, Buteo magnirostris  
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AVIFAUNA EM REMANESCENTES DA FLORESTA OMBRÓFILA MISTA E 
PLANTIOS DE PINUS SPP. NA REGIÃO CENTRO-SUL DO ESTADO DO 
PARANÁ. 
 
 
Aline Dal’Maso1 e Sandra Bos Mikich2 
1. Mater Natura – Instituto de Estudos Ambientais. Rua Desembargador Westphalen, 15-16º 
andar. 80010-110. Curitiba/PR, Brasil. alinedalmaso@hotmail.com 2. Embrapa Florestas. 
Estrada da Ribeira, km 111. Cx.P.319. 83411–000. Colombo/PR, Brasil, 
sbmikich@cnpf.embrapa.br 
. 
 
A região centro-sul do Estado do Paraná sofreu consideráveis transformações em suas 
áreas naturais e grandes extensões de Floresta Ombrófila Mista (FOM) cederam lugar à 
agricultura, à pecuária e aos reflorestamentos com espécies exóticas. Assim, o principal 
objetivo do presente estudo é conhecer e comparar a composição da avifauna em 
remanescentes da FOM e plantios de Pinus spp.. As áreas de estudo pertencem à 
Remasa Reflorestadora Ltda., estando localizadas entre 26°14’24’’- 26°22’12’’ S e 
51°34’12’’ - 51°39’00’’ W, nos municípios de Bituruna, General Carneiro e Palmas. 
Além de extensas áreas (3.491 ha) de plantio de P. taeda e P. eliotti, estas áreas abrigam 
remanescentes de FOM alterados e em diversos estádios sucessionais (3.076 ha). O 
estudo teve início em agosto de 2003, tendo sido realizadas até o momento 12 incursões 
mensais a campo, de 10 dias cada. Os registros foram realizados com base em 
vocalizações e visualizações, durante o período diurno, além de amostragens 
esporádicas no período noturno. No total foram inventariadas 146 espécies - que 
representam cerca de 22% da avifauna paranaense - sendo 101 registradas nos 
remanescentes de FOM e 69 nos plantios de Pinus. Das espécies encontradas no Pinus 
destacam-se representantes das famílias Picidae, Dendrocolaptidae, Furnariidae e 
Formicariidae, além de Pyroderus scutatus, Amazona vinacea, Leucopternis polionotus 
e Buteo leucorrhous, espécies consideradas quase ameaçadas ou com “status” 
indefinido no Paraná de acordo com a revisão da lista vermelha desse Estado, publicada 
em 2004. Cabe ressaltar, porém, que nenhuma espécie foi registrada exclusivamente 
nesses plantios, embora 25 o tenham sido na floresta nativa e 64 tenham sido 
encontradas nos dois ambientes. Estes dados preliminares indicam que os plantios de 
Pinus abrigam, ao menos temporariamente, algumas espécies de aves, notadamente as 
insetívoras, que podem estar contribuindo para o controle de insetos nesta cultura. Além 
disso, podem estar funcionando como corredores florestais para a avifauna da região de 
estudo, conectando os remanescentes de FOM entre si.  
 
Palavras chave: diversidade avifaunística, Floresta Ombrófila Mista, reflorestamentos 
de Pinus, Paraná 
Órgãos financiadores: Remasa Reflorestadora Ltda., Embrapa Florestas 
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RELAÇÕES FILOGENÉTICAS NO COMPLEXO ICTERUS CAYANENSIS-
CHRYSOCEPHALUS E IMPLICAÇÕES PARA A INTERPRETAÇÃO DOS 
PADRÕES ATUAIS DE VARIAÇÃO NA PLUMAGEM. 
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O complexo Icterus cayanensis-chrysocephalus, cuja distribuição geográfica abrange 
grande parte da América do Sul, caracteriza-se por apresentar um intricado padrão de 
variação em plumagem.É reconhecida a existência de quatro zonas de estabilidade 
fenotípica representadas pelos táxons I. chrysocephalus (Amazônia Setentrional), I. 
cayanensis (Amazônia Meridional), I. tibialis (Caatinga)e I. pyrrhopterus 
(predominantemente Chaco); e duas expressivas zonas de intergradação: uma ao longo 
dos rios Ucaiali, Solimões e Amazonas, produto da hibridação entre os táxons 
amazônicos, e outra, de maior extensão e complexidade, ao longo de todo o domínio do 
Cerrado, Pantanal e parte da Floresta Atlântica, resultante da hibridação entre aqueles 
táxons da Caatinga e Chaco. Com o objetivo de esclarecer as relações evolutivas no 
grupo e determinar a origem das zonas de intergradação foi realizada uma uma análise 
filogenética utilizando seqüências dos genes mitocondriais cit b (1140 pb) e ND2 (1041 
pb) e os métodos de análise de Máxima Parcimônia e Máxima Verossimilhança. Os 
resultados obtidos indicam que um primeiro evento de cladogênese teria dado origem a 
Icterus pyrrhopterus e ao clado formado por I. chrysocephalus, I. cayanensis e I. 
tibialis, seguido de outro evento que teria originado I. chrysocephalus e o clado 
formado pelos outros dois táxóns. Com base nos resultados obtidos, postula-se a origem 
secundária das duas zonas de intergradação eé realizada uma análise dos padrões atuais 
de variação da plumagem. 
 
Palavras chave: zonas de intergradação, mt DNA, Icterus 
Órgãos financiadores: CNPq, CAPES, FAPESP 
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MOVIMENTAÇÃO DO PLANTEL DE AVES NO CENTRO DE ESTUDOS E 
MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES - CEMAS DA FUNDAÇÃO 
FLORESTAL/SMA, EM 2003, COM FAUNA ORIGINÁRIA DE APREENSÃO 
EM SÃO PAULO, BRASIL 
 
 
André Camilli Dias1; Camila Nunes Gonzaga1; Paulo Roberto dos Santos1; Natalia Rios 
Andrade1; Mônica Rebuffo1; Thiago Miller Moreno1; Paulo Martuscelli2; Renata Gaspar 
Vieira3 e Fausto Pires de Campos4.   
1- Estagiários CEMAS, Fundação Florestal-SMA, Rua do Horto 931, CEP 02377-000, São 
Paulo-SP; 2- Biólogo Coordenador CEMAS; 3- Médica Veterinária CEMAS e 4- Biólogo A.T. 
CEMAS. 
e-mail: insularis@uol.com.br 
 
 
O Centro de Estudos e Manejo de Animais Silvestres - CEMAS, órgão da Fundação 
Florestal vinculada a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, através de 
Termo de Cooperação Técnica com o IBAMA-SP, entrou em operacionalização efetiva 
em janeiro de 2.003 e recebeu para atendimento médico veterinário, reabilitação e 
destinação, neste primeiro ano, um total de 4.782 animais silvestres, dos quais 4.582 
aves (95,82%). No entanto, várias aves chegaram mortas (558) e outras, muito 
debilitadas, entraram em óbito (199). Foram encaminhados ao CEMAS 4.160 espécimes 
de passeriformes, 335 psitaciformes, 21 piciformes e 66 de outras ordens, totalizando 
126 espécies. As espécies mais freqüentes recebidas foram de galo-da-campina 
Paroaria dominicana (1.235 espécimes), azulão Cyanocompsa cyanea (660), canário-
da-terra Sicalis flaveola (342) e de papagaio-verdadeiro Amazona aestiva (125). Do 
total de aves recebidas o IBAMA se encarregou de destinar 2.521 espécimes. 
Subtraindo este dado e o total de óbitos (757), a rigor, foram reabilitadas e manejadas 
1.304 aves, correspondendo a 35 espécies das ameaçadas de extinção no Estado (D.E. 
42.838/98). Destas aves foram encaminhados a zoológicos 363 indivíduos e 8 a Polícia 
Ambiental. Existe plantel de 138 aguardando repatriação e outras 35 aves para 
destinação. Para programas de reintrodução em áreas de soltura foram destinadas 658 
aves e outras 45 constituem plantel de ameaçadas para re-socialização e posterior 
reintrodução. Estão definidos para reintrodução no Estado, portanto, 703 espécimes. O 
CEMAS recebe animais silvestres originários de apreensões realizadas pela Polícia 
Ambiental e IBAMA, mas também de unidades de conservação da natureza do Instituto 
Florestal. Além do tráfico, alguns são vítimas de atropelamentos, agressões, acidentes e 
queimadas, ou de eletrocussão. Foram estabelecidos protocolos clínicos para diferentes 
grupos, considerando padrões em cativeiro e na natureza, formulados programas de 
pesquisa, restauração de habitat e de reintrodução, e priorizados 23 animais ameaçados. 
Estes resultados preliminares demonstram ser possível atender os milhares de aves 
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vítimas do tráfico, sob uma estratégia de conservação da biodiversidade, com dignidade 
e objetividade, para sua plena reintegração na natureza livre.  
 
Palavras chave: Animais silvestres, manejo e reintrodução 
Apoio Financeiro: Instituto Florestal e Fundação Florestal (SMA-SP) e IBAMA-SP 
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A ARTE DE PRESERVAR - CONHECER, PRATICAR E MULTIPLICAR A 
OBSERVAÇÃO DE AVES: UM PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
PARA PATRULHEIROS AMBIENTAIS MIRINS EM RIO GRANDE, RS 
 
 
Márcia Emmendoerffer¹·², Josiane Alves¹·², Norton M. Gianuca¹·², Mara Núbia C. de 
Oliveira² e Maria Auxiliadora S. Lima² 
¹ FURG. Av. Itália, Km 08 - CEP: 96201- 900, Rio Grande/RS 
² SMMA-PMRG. Av. Buarque Macedo, s/nº - CEP: 96211-110, Rio Grande, RS 
E-mail: marciaemmendoerffer@yahoo.com.br; j_peposaca@yahoo.com.br; 
ngianuca@mikrus.com.br;   marasmapma@riogrande.rs.gov.br;  auxiliadora@mikrus.com.br;  
 
 
Com a crescente degradação ambiental que está ameaçando muitos ecossistemas e as 
espécies a eles vinculadas, existe a possibilidade de que as futuras gerações não 
cheguem a conhecer muitas das atuais espécies silvestres. Considerando que a 
preservação do patrimônio natural deve ser utilizada como instrumento de educação 
ambiental, a Patrulha Ambiental Mirim é um projeto de educação ambiental 
desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Rio Grande, RS, através da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente. Tem por objetivo estimular e sensibilizar crianças de 07 
a 12 anos de escolas municipais, estaduais e privadas, além de veranistas que no período 
de férias (janeiro e fevereiro) aprendem brincando e praticando o cuidado com a 
natureza. Como cenário de aulas práticas, os Patrulheiros utilizam o contexto natural da 
Praia do Cassino e da Ilha dos Marinheiros como instrumento para as diversas 
atividades de sensibilização ambiental. Em janeiro de 2003 a temática abordada foi “A 
Arte de Preservar: conhecer, praticar e multiplicar”. A metodologia foi baseada em 
palestras sobre as características e a importância da avifauna como bioindicador 
ambiental. Incentivou-se o uso de instrumentos de observação de aves como binóculo, 
máquina fotográfica e anotações de campo. Desta forma foi possível oportunizar aos 
alunos os conhecimentos mais relevantes sobre a avifauna, visando sensibilizar e 
aumentar a apreciação da natureza e de seu valor ecológico, fazendo com que 
contribuam para a sua preservação. 
 
Palavras chave: educação ambiental, avifauna, preservação 
Apoio: SMMA e DATC 
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DIETA DE DUAS ESPÉCIES DE TURDUS EM UMA ÁREA FRAGMENTADA 
NO ESTADO DE SÃO PAULO. 
 
 
Maya Sonnenschein Faccio1,3 (mayasonnen@yahoo.com) e Marco Aurélio Pizo2 

(pizo@rc.unesp.br) 
1. Graduação em Ecologia, Unesp Rio Claro. 
2. Grupo de Fenologia e dispersão de sementes, Departamento de Botânica, Instituto de 
Biociências, UNE Caixa Postal 199, 13506-900, Rio Claro-SP. 
 
 
Hábitos alimentares das aves têm sido estudados em ambientes florestais contínuos, 
entretanto, dados sobre a alimentação das aves em ambientes perturbados são pouco 
freqüentes. O objetivo deste trabalho foi descrever e comparar a composição da dieta de 
duas espécies de turdíneos, que na literatura são considerados frugívoros-insetívoros. A 
área de estudo encontra-se em uma paisagem fragmentada com predomínio de 
atividades agro-pastoris caracterizada por pastagens ativas, pequenos fragmentos (<1-20 
ha) de Mata Atlântica Semidecídua e cercas-vivas compostas por vegetação nativa, no 
município de Itatiba, estado de São Paulo. Foram coletadas 39 amostras fecais de duas 
espécies do gênero Turdus capturadas em redes de neblina no período de outubro de 
2003 a agosto de 2004. As amostras foram classificadas utilizando categorias amplas de 
dieta segundo a presença de “frutos apenas”, “frutos e artrópodes” e “só artrópodes”. As 
sementes dos frutos consumidos foram identificadas com base em coleção de referência 
para os frutos presentes na área. Foram coletadas 24 amostras fecais de Sabiá-de-
cabeça-cinza (Turdus leucomelas) e 15 de Sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris). Nas 
fezes do Sabiá-de-cabeça-cinza amostras contendo “apenas frutos” representaram 8,3% 
do total, amostras contendo “frutos e artrópodes” 50 % e amostras contendo “apenas 
artrópodes”, 41,7%. Foram identificadas oito espécies de frutos, sendo a mais freqüente 
Lithraea mollioides (Anacardiaceae), presente em 53,4% das amostras. Nas fezes de 
Sabiá-laranjeira, amostras contendo “apenas frutos” representaram 20%, amostras 
contendo “frutos e artrópodes” 33,3% e amostras contendo “apenas artrópodes”, 46,7%. 
Apesar da alta freqüência de consumo de frutos, apenas Myrsine umbellata 
(Myrsinaceae) foi identificada. Apesar da maior freqüência de amostras contendo 
apenas frutos para o Sabiá-laranjeira, não houve diferença estatisticamente significativa 
na freqüência de ocorrência das três categorias de dieta entre as duas espécies de sabiás 
(teste G: G = 1,61; gl = 2; p = 0,45). Os resultados, portanto, indicam que ambas as 
espécies de sabiás não diferem na freqüência relativa com que se alimentam de frutos e 
artrópodes, com predomínio de artrópodes.  
 
Palavras-chave: fragmentação de habitat; dieta; Mata Atlântica, Turdus. 
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA AVIFAUNA DA ÁREA SOB INFLUÊNCIA DA 
UHE SERRA QUEBRADA - TO 
 
 
Lorenzo Coelho de Amorim Faria.; Nilton Carlos do Valle; Sandro Parreira de Castro e 
Nelson Jorge da Silva Jr. 
Centro de Estudos e Pesquisas Biológicas - CEPB 
Universidade Católica de Goiás - UCG 
Av. Universitária 1067, St. Universitário, CEP: 74605-010 
E-mail: ncv@ucg.br 
 
 
Levantamentos de avifauna são importantes porque novos registros de uma espécie em 
determinadas regiões podem significar uma expansão de sua área de distribuição 
geográfica e se a isso associarmos as alterações ambientais, sejam elas naturais ou 
causadas pelo homem, podemos conhecer melhor o papel biológico das aves. O estudo 
foi feito em uma mescla de ambientes (fator influente na alta variabilidade entre as taxa 
observados) respeitando as designações gerais das diferentes fitoformações do cerrado, 
mata de galeria, ambientes aquáticos e área antrópica. Foram realizadas duas campanhas 
de campo (24/04 a 09/05/2000 e 05/07 a 18/07/2000), com jornadas diárias, das 5:00 às 
12:00 e das 15:00 às 19:00 horas, contabilizando um total de 330 h de esforço amostral. 
Para os métodos de amostragem foram utilizadas redes tipo 'Mist-nets' 36mm (6 e 12m), 
avistamentos e zoofonia. As aves identificadas na área totalizaram 175 espécies, 
distribuidas em 18 ordens, 45 famílias e 143 gêneros. Dentre as espécies registradas 
(122) 69,7% ocorreram em matas de galeria (85) 48,6% em cerrado, (89) 51,0% na área 
antrópica e (36) 20,5% em ambientes aquáticos. A similaridade foi calculada para a área 
de estudo, apresentando a mata de galeria e o cerrado os maiores índices, por serem área 
de transição para a floresta Amazônica (0,52). A área antrópica e o cerrado obtiveram os 
menores índices de similaridade (0,06) por apresentarem pouca alteração antrópica. 
Concluiu- se portanto que a maioria das populações de aves da região utilizam as 
florestas como refúgio.  
 
Palavras chave: Avifauna, Levantamento e Conservação 
Apoio: SYSTEMA NATURAE Consultoria Ambiental ltda.      
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ANÁLISE COMPARATIVA DE ESTRUTURA POPULACIONAL EM QUATRO 
ESPÉCIES DE TRINTA-RÉIS QUE SE REPRODUZEM NA COSTA 
BRASILEIRA (STERNA HIRUNDINACEA, S. MAXIMA, S. FUSCATA E ANOUS 
STOLIDUS) (AVES: CHARADRIIFORMES) 
 
 
Patrícia J. Faria1; Fausto R. Campos2; Fausto P. Campos3; Joaquim O.  Branco4; Hélio 
A. A. Fracasso4; João S. Morgante1; Michael W. Bruford5 

1 Laboratório de Biologia Evolutiva e Conservação, IB-USP; 2 Faculdade Santa Cecília, Santos, 
SP; 3 Fundação Florestal, SMA/SP; 4 CTT mar Univali, Itajaí, SC; 5 Cardiff University, Wales, 
UK      e-mail: patfaria@ib.usp.br ou fariap@cf.ac.uk 
 
 
Devido a grande capacidade que as aves marinhas exibem de viajar grandes distâncias, 
assume-se que elas apresentem alto grau de dispersão. Ao contrário disso, vários 
estudos mostram que a maioria das espécies é altamente filopátrica com pouca 
dispersão. Não há conhecimento disponível sobre  movimentos migratórios, filopatria e 
fluxo gênico nas espécies de aves marinhas que se reproduzem na costa brasileira. Este 
trabalho tem como objetivos a contribuição para um melhor conhecimento da genética e 
evolução das andorinhas-do-mar ou trinta-réis que reproduzem-se na costa brasileira 
através de uma análise comparativa de filogeografia, estrutura populacional e 
variabilidade genética utilizando-se diferentes marcadores moleculares. Foram obtidas 
sequências parciais de dois genes do DNA mitocondrial para cada espécie (citocromo b 
e ND2 ou ND2 e ATPase6/8) em 366 individuos de 4 espécies da familia Laridae 
(Sterna hirundinacea, S. fuscata, S. maxima e Anous stolidus) provenientes de 
diferentes localidades e diferentes estações reprodutivas. Também foram construidas 
bibliotecas genômicas para microssatélites para duas espécies (S. hirundinacea e R. 
niger), no entanto somente loci monomórficos foram encontrados. Como alternativa 
foram utilizados outros 18 loci de microssatélites descritos para outras espécies da 
mesma família. O número de loci polimórficos variou de espécie para espécie, sendo 
um mínimo de 2 em A. stolidus até 7 em S. fuscata. Análise preliminar de estrutura 
populacional utilizando-se 320 pb do citocromo b e 5 locus de microssatélite em S. 
hirundinacea mostrou valores de Fst significativos somente quando indivíduos da costa 
brasileira eram comparados com Punta Loma na Argentina. Nenhuma diferenciação 
significativa foi obtida na comparação entre indivíduos das outras espécies ao longo da 
costa brasileira. O conhecimento da estrutura populacional deste grupo de aves é 
importante para a elaboração de um plano de conservação efetivo na costa brasileira. 
Palavras-chave: Trinta-réis, microssatélites, estrutura populacional, mtDNA 
Apoio Financeiro: FAPESP, Fundação Florestal(SMA/SP), Univali (Itajai/SC), Cardiff 
University/UK. 
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EFEITOS DO GRADIENTE ALTITUDINAL SOBRE AS ESPÉCIES DE AVES 
FLORESTAIS DA FAMÍLIA FURNARIIDAE NA BACIA DO RIO TIBAGI, 
SUL DO BRASIL 
 
 
Fernando de Lima Fávaro1, Luiz dos Anjos2, 3, 4, Edson Varga Lopes1, 5, Graziele 
Hernades Volpato5 e Luciana Baza Mendonça5 
1 - Mestrado em Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, CP 6001, Londrina, 
PR, 86051-970, e-mail: flfavaro@uel.br; 2 - Depto. Biologia Animal e Vegetal, Universidade 
Estadual de Londrina. 
 
 
Hábitats modificam-se ao longo de um gradiente altitudinal. Mudanças na estrutura 
florestal ocasionam alterações na abundância e distribuição de aves. Analisou-se a 
riqueza, a composição de espécies e a abundância de indivíduos em aves florestais da 
Família Furnariidae ao longo do gradiente altitudinal da bacia do rio Tibagi (BRT). No 
sul da bacia (1120 m, temperaturas menores) ocorre a floresta ombrófila mista, 
enquanto no norte (335 m, temperaturas maiores), a floresta estacional semidecidual. As 
áreas de estudo foram: Reserva Tarumã (RT), Parque Klabin (PK) e Parque Godoy 
(PG). Utilizou-se o método de amostragem por pontos de escuta para a coleta de dados. 
Quatorze espécies foram obtidas (12 em RT, 9 em PK e 7 em PG), não havendo 
diferença estatística entre as áreas (Teste G = 1,35; gl = 2; P > 0,05). Quatro espécies 
foram registradas nas três áreas (Cranioleuca obsoleta, Syndactyla rufosuperciliata, 
Philydor lichtensteini e Philydor rufus). Similaridade (Índice de Sorensen) foi alta entre 
RT-PK (0,76) e baixa entre RT-PG (0,53) e PK-PG (0,63). Abundância foi semelhante 
em RT (1,67) e PK (1,55), mas baixa em PG (0,40), com alto valor no Índice de 
Morisita-Horn para RT-PK (0,88) e baixo valor para RT-PG (0,09) e PK-PG (0,10). 
Correlação por postos de Spearman apontou forte semelhança na estrutura da avifauna 
entre RT e PK (rs = 1; n = 5; P < 0,05). Biomassa total foi significativamente diferente 
(Teste G = 8,02; gl = 2; P < 0,05) entre RT (27,08 g), PK (20,53 g) e PG (10,18 g). Os 
furnarídeos florestais podem estar mais adaptados ao sul de BRT em função da 
disponibilidade de artrópodes “escondidos” no súber das árvores. Talvez a floresta 
ombrófila mista apresente hábitats mais adequados aos artrópodes do que a floresta 
estacional semidecidual propiciando, também, uma maior riqueza e abundância de 
Furnariidae. A relação evolutiva que algumas espécies apresentam com o sul dos Andes 
(e.g. Leptasthenura setaria) pode ser uma explicação adicional para a maior abundância 
de Furnariidae na região mais alta e mais fria de BRT. A semelhança da floresta 
ombrófila mista com outras florestas temperadas da América do Sul e as características 
biogeográficas da Família Furnariidae também podem estar influenciando a distribuição 
dessas espécies ao longo de BRT. 
 
Palavras-chaves: bacia do rio Tibagi, Família Furnariidae, gradiente altitudinal 
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NOTAS SOBRE STERNA HIRUNDO HIRUNDO E THALASSEUS 
SANDVISENSIS EURYGNATHUS NO LITORAL NORTE DE PERNAMBUCO. 
 
 
Carmem Elisa Fedrizzi 
Pós-graduação em Oceanografia Biológica, Fundação Universidade Federal de Rio Grande, 
cefedrizzi@uol.com.br 
 
 
Sterna h. hirundo reproduz-se da América do Norte até as ilhas da Venezuela e leste 
Atlântico e sua área de invernada no Atlântico oeste se estende até ao norte da 
Argentina. Já Thalasseus sandvicensis eurygnathus reproduz-se localmente no Caribe, 
Venezuela, Guiana Francesa, Brasil e Argentina, distribuindo-se ao longo da costa 
atlântica oeste, das ilhas de Porto Rico à Argentina. As movimentações de ambos na 
costa oeste do Atlântico sul são pouco claras. Aqui são apresentados dados obtidos 
durante censos mensais, com repetição de três dias, c.144hs de campo, entre 
outubro/2002 e setembro/2003, na Coroa do Avião (07°40’S, 34°50’W), uma pequena 
ilha (c.2ha durante a preamar, amplitude de 2,4m) do litoral norte de PE. S. h. hirundo 
foi registrado com freqüência de ocorrência de 55,5%, apresentou picos populacionais 
em maio (63 ind.) e outubro (32), os quais estão relacionados ao momento da migração 
para os sítios reprodutivos e retorno destes, respectivamente. Indivíduos em plumagem 
reprodutiva foram observados em maio e julho. Não foram registradas apenas em 
dezembro, fevereiro e março. Foi observado antagonismo interespecífico com Sterna 
superciliaris, Arenaria interpres e Numenius phaeopus hudsonicus. T. s. eurygnatus foi 
registrado com freqüência de ocorrência de 50%, em maio e de julho a novembro, com 
picos de abundância em outubro e agosto (c.80 ind.). Em agosto foram registrados 
juvenis (máx. de 13; distintos pelo forte padrão de manchas negras nas porções 
superiores) e adultos em plumagem reprodutiva, porém predominando a não-
reprodutiva. Os registros de jovens no local em relação aos registros reprodutivos no 
Brasil demonstram, pela época em que ocorreram, a dispersão dos indivíduos rumo ao 
nordeste. Foi observado o cuidado parental: adultos repassando peixes aos jovens. 
Ambos os táxons deitavam-se sobre a areia, formando bandos mistos com batuíras e 
maçaricos (Charadriidae e Scolopacidae). Banhavam-se freqüentemente nas águas rasas 
após a linha de maré e passavam grande parte do tempo na manutenção de suas penas 
ou pescando nas águas rasas adjacentes. No mês de maio foi registrada a perseguição de 
um bando de S. h. hirundo e T. s. eurygnathus por Stercorarius pomarinus, sem 
evidências de cleptoparasitismo.  
 
Palavras chave: Sterna h. hirundo, Thalasseus sandvicensis eurygnathus, Pernambuco. 
Apoio CAPES. 
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SAZONALIDADE DA AVIFAUNA DA COROA DO AVIÃO, LITORAL NORTE 
DE PERNAMBUCO 
 
 
Carmem Elisa Fedrizzi 
Pós-graduação em Oceanografia Biológica, Fundação Universidade Federal de Rio Grande, 
cefedrizzi@uol.com.br 
 
 
Inserida no complexo estuarino do Canal de Santa Cruz, litoral Norte de Pernambuco, a 
Coroa do Avião é uma pequena ilha (c.2ha durante a preamar, amplitude de 2,4m) que 
constitui área de invernada e passagem para várias aves migrantórias, além de abrigar 
táxons residentes. No presente estudo foram realizados censos mensais com repetição de 
três dias, c.144hs de campo, no período de outubro/2002 a setembro/2003. Foram 
registrados 31 táxons, dos quais 22 são aqui tratados como aves costeiras (aqueles que 
se utilizam dos hábitats costeiros e destes obtém sua alimentação). Dentre estas, 17 são 
migrantes boreais, em sua maioria limícolas (Charadriidae e Scolopacidae). Foram 
registradas 11 novas ocorrências para o local (cinco costeiras e seis de áreas abertas), 
sendo o primeiro registro de Stercorarius pomarinus para a Região Nordeste do Brasil e 
o segundo para Pernambuco de Thalasseus sandvicensis acuflavidus (passados 59 anos 
desde o registro anterior), Pandion haliaetus carolinensis e Anas bahamensis 
bahamensis. O pico de abundância das aves limícolas ocorreu em dezembro (c.7.000), 
sendo registrados números de Charadrius semipalmatus (máx. 4.020 em dezembro), 
Calidris pusilla (máx. 2.570 em dezembro) e Calidris alba (máx. 1.190 em novembro) 
significativamente maiores do que aqueles de estudos anteriores. Uma hipótese para este 
aumento (enquanto é registrado um declínio nas populações mundiais de aves limícolas) 
é a de que a maior exploração das áreas adjacentes (e.g. turismo desordenado) possa 
estar provocando a diminuição da disponibilidade de habitats propícios a sua ocorrência, 
forçando o redirecionamento dos bandos para o local.  
 
 
Palavras chave: avifauna costeira, flutuação sazonal, limícolas. 
Apoio: CAPES. 
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LISTAGEM PRELIMINAR DA AVIFAUNA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DO RIO DE JANEIRO 
 
 
1Ildemar Ferreira, 2Pedro Ernesto Correia Ventura e 3Hermes Ribeiro Luz 
 
 
O Campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro está localizado na Baixada 
Fluminense, Município de Seropédica, entre os paralelos 22° 45’ e 22° 49’ de latitude 
Sul e meridianos 43° 38’ e 43° 42’ de longitude oeste, ocupando área de 3024 hectares. 
A vegetação é na maior parte constituída por áreas campestres e pastagens, com 
fragmentos florestais no interior e no entorno e quatro lagos, sendo três artificiais e um 
natural, bem como alagados espontâneos e temporários. Localiza-se numa região de 
baixada desmatada, com altitude entre 0 e 75m, margeada por elevações relativamente 
altas e distantes. Consta que várias ondulações que caracterizavam a superfície forram 
removidas por terraplanagem para a construção de prédios, parques e rodovias, bem 
como o plantio de espécies vegetais que constituem a arborização. Na vegetação 
predominam gramíneas, como o capim colonião, Panicum maximum; capim elefante, 
Pennisetum purpureum, jaguará, Hiparrenia rufa; Brachiaria sp. e a grama,  Paspalum 
notatum. Ocorrem muitos trechos de eucaliptos, áreas com olericultura e plantio de 
forrageiras, bem como frutíferas: goiabeiras, mangueiras, jabuticabeiras, jaqueiras, 
figueiras, tamarindeiros e ingazeiros, espécies que atraem aves. Das 173 espécies de 
aves registradas neste trabalho, pelo menos 54 estão direta ou indiretamente ligadas aos 
lagos, sendo que, destas, 33 dependem única e exclusivamente deles para sobreviverem, 
pelo menos na região, numa extensão de muitos quilômetros quadrados. Deste grupo, 
uma espécie, o Maçarico-pintado, é um migrante do Hemisfério Norte, procedente das 
regiões Árticas, ave que em seus longos deslocamentos, necessita de muitas áreas para 
se alimentarem e acumularem as necessárias calorias das quais necessitam para seus 
longos vôos. Na avifauna registrada, 98 são não passeriformes e 75, passeriformes. 
Destes últimos, 27 pertencem ao grupo dos Suboscines e 48, ao dos Oscines, resultado 
já esperado, pois, sendo os primeiros, os principais representantes da fauna original da 
América do Sul, uma região alterada como a estudada, tende a possuir um maior 
número de Oscines, compondo assim uma avifauna de regiões abertas e descampadas, 
como é a área do campus da Universidade.       Observe-se ainda que, do total de 27 dos 
Suboscines, 22 pertencem á família dos  tiranídeos, cuja maioria dos representantes é de 
campos, pastagens e áreas abertas. 
          
 
 

1Prof. Adjunto DBA/IB/UFRRJ 
2Museu Nacional do Rio de Janeiro/UFRJ 
3Laboratório de Ornitologia da UFRRJ/IB/DBA 
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS ESPÉCIES DO GÊNERO 
FORMICIVORA (PASSERIFORMES: THAMNOPHILIDAE) NO BRASIL 
 
 
Marcos de Souza Lima Figueiredo1 e Luiz Pedreira Gonzaga2 

1 Departamento de Zoologia, UFMG (mslfigueiredo@bol.com.br); 2 Departamento de Zoologia, 
UFRJ (lpg@biologia.ufrj.br) 
 
 
A reconstrução de padrões biogeográficos deve ser baseada não apenas nas relações 
históricas entre as espécies mas também em fatores ecológicos. Dentre as aves, as 
espécies de Formicivora formam um interessante grupo para estudos biogeográficos, por 
constituírem um gênero Neotropical endêmico, que habita vegetações abertas e exibe uma 
limitada capacidade de dispersão. Os objetivos desse estudo foram a descrição dos 
padrões de distribuição geográfica das sete espécies do gênero Formicivora no Brasil e a 
relação desses padrões com os fatores históricos e/ou ecológicos que podem estar 
condicionando-os. Para cada uma das 405 ocorrências do gênero Formicivora foram 
obtidas nove variáveis ambientais (altitude, temperatura mínima e máxima absolutas e 
médias, umidade relativa do ar, precipitação anual e dias de chuva por ano), além do 
domínio morfoclimático e vegetação no qual as espécies ocorreram. Através de uma 
análise discriminante múltipla identificaram-se as principais variáveis ambientais 
relacionadas à distribuição das espécies. A análise discriminante múltipla sugere que os 
fatores ambientais são suficientes para discriminar as localidades de todas as espécies 
exceto F. rufa. F. erythronotos, F. (= Stymphalornis) acutirostris e F. littoralis ocorrem 
em localidades frias e em baixa altitude. F. grisea também ocorre em baixa altitude, mas 
em locais mais quentes. F. serrana e F. melanogaster ocorrem em altas altitudes, sendo a 
primeira em locais mais frios e a segunda em locais quentes. A distribuição de F. rufa 
parece estar mais relacionada à estrutura da vegetação do que às variáveis ambientais 
analisadas. A vegetação e os domínios morfoclimáticos também parecem ser suficientes 
para diferenciar as ocorrências de F. grisea, F. melanogaster, F. serrana e F. littoralis, 
mas não as de F. erythronotos e F. acutirostris, que ocorrem no mesmo tipo de domínio e 
vegetação. Aparentemente essas duas espécies ocupam o mesmo tipo de hábitat em locais 
diferentes. 
 
Palavras-chave: biogeografia, distribuição geográfica, Formicivora 
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EFEITOS DA LATITUDE E DA ÁREA SOBRE A RIQUEZA DE ESPÉCIES DE 
FURNARII (PASSERIFORMES: SUBOSCINES) NA REGIÃO NEOTROPICAL 
 
 
Marcos de Souza Lima Figueiredo1 e Marcos Rodrigues2 

1 Pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre, UFMG 
(mslfigueiredo@bol.com.br); 2 Departamento de Zoologia, UFMG (ornito@icb.ufmg.br) 
 
 
Há quase dois séculos a alta diversidade nas regiões tropicais intriga pesquisadores e 
embora os principais fatores responsáveis pela geração deste padrão tenham sido 
identificados, pouco se avançou na compreensão da importância relativa de cada um 
deles. O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos da latitude, da área e da diversidade 
beta sobre a riqueza de espécies de Furnarii e para isso dividiu-se a região Neotropical 
em 23 faixas latitudinais de 500 km de largura cada. A riqueza de espécies foi definida 
como o número de espécies de Passeriformes Furnarii em cada faixa latitudinal. Para 
estimativa da diversidade beta (que mede a substituição de espécies ao longo da faixa 
latitudinal) foi usado o índice modificado de Whittaker e para avaliar os efeitos do acaso 
na origem dos padrões latitudinais, foi usado o modelo nulo de Willig e Lyon. Para 
detectar a influência de cada uma das variáveis foi feita uma análise de regressão 
múltipla com a riqueza como variável dependente e a área da faixa latitudinal (ÁR), a 
latitude (LT), a diversidade beta e o modelo nulo (MN) como variáveis independentes. 
Como diferentes táxons podem responder a diferentes variáveis de diversas formas, as 
análises foram feitas com todas as famílias juntas, bem como com cada família 
separadamente, sendo Conopophagidae excluída desta análise devido ao pequeno 
número de espécies. A área e a latitude foram as variáveis mais importantes para 
explicar os padrões de riqueza, embora os resultados não sejam concordantes entre as 
diferentes famílias. A diversidade beta não foi importante para nenhuma família 
analisada e o modelo nulo foi significativo apenas para Furnariidae [Furnariidae (ÁR 
t(15) = 4,65, p > 0,00, r2 = 59,0 %; MN t(15) = 4,22, p > 0,00, r2 = 22,2 %), 
Dendrocolaptidae (LT t(12) = -4,69, p > 0,00, r2 = 64,7 %; ÁR t(12) = 3,94, p > 0,00, r2 = 
19,9 %), Thamnophilidae (LT t(9) = -2,69, p = 0,03, r2 = 44,6 %; ÁR t(9) = 2,07, p = 
0,07, r2 = 17,9 %), Formicariidae (LT t(7) = -2,71, p = 0,03, r2 = 51,2 %), Rhinocryptidae 
(ÁR t(13) = 4,20, p > 0,00, r2 = 57,5 %), Total (ÁR t(17) = 4,66, p > 0,00, r2 = 56,1 %)]. 
Existem fatores não-aleatórios que estruturam os padrões de riqueza de Furnarii, mas a 
importância relativa de cada um parece estar associada a características das famílias. 
 
Palavras-chave: biogeografia, Furnarii, gradiente latitudinal de riqueza 
Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, CAPES, USFish and Wildlife Service 
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OBSERVAÇÕES PRELIMINARES DE BEIJA-FLORES VISITANTES DE 
BROMÉLIAS NO PARQUE DAS NASCENTES, BLUMENAU, SANTA 
CATARINA. 
 
 
Daniela Fink; Daisy da Silva Santos 
Universidade Regional de Blumenau. Instituto de Pesquisas Ambientais.  Laboratório de 
Ecologia e Ornitologia - LABEO. Cx. P. 1507, 89010-971 Blumenau-SC. daejo@bol.com.br; 
daisy@furb.br 
 
 
Bromeliaceae é a maior família botânica da Mata Atlântica, apresentando características 
típicas da síndrome da polinização por aves. O presente estudo procurou observar e 
identificar as espécies de beija-flores visitantes de seis espécies de bromélias: Vriesea 
flammea, Vriesea incurvata, Vriesea carinata, Vriesea rodigasiana, Nidularium 
innocentii, Tillandsia stricta no Parque das Nascentes em Blumenau, Santa Catarina 
(27° 01' e 27° 06' S; 49° 01' e 49° 10' W). As observações diretas, com auxilio de 
binóculo, foram realizadas de dezembro de 2003 a agosto de 2004, registraram-se os 
beija-flores visitantes no período entre 05:00 até 19:00 horas, totalizando 120 horas. V. 
flammea: floração de janeiro a fevereiro; caracteriza-se por escapo floral vermelho e 
flores brancas, recebeu a visita de Thalurania glaucopis e Amazilia versicolor. V. 
incurvata: floração de dezembro a março; escapo floral vermelho, com flores amarelas. 
Foi visitada por Phaethornis eurynome. V. carinata: floração de junho a agosto; escapo 
floral vermelho com flores amarelas, visitada por Phaethornis sp.. V. rodigasiana: 
floração de janeiro a março, caracterizada por flores amarelas, foi visitada por 
Thalurania glaucopis. N. innocentii: floração de dezembro a março, apresentando flores 
brancas, recebeu a visita de Melanotrochilus fuscus e Thalurania glaucopis. Tillandsia 
stricta: floração de janeiro a março, escapo floral rosa e flores roxas, recebeu a visita de 
Thalurania glaucopis. Estes resultados demonstram que há uma sobreposição da 
floração da maioria das espécies, sendo Vriesea carinata a única exceção. Esta 
sobreposição faz com que estas espécies compartilhem visitantes florais, o que foi 
constatado neste trabalho; com Thalurania glaucopis visitando quatro das seis espécies 
observadas. Estudos mais detalhados sobre a comunidade de plantas visitadas por beija-
flores nesta área serão de grande interesse, pois permitirão ampliar o conhecimento 
sobre a oferta de recursos a estes polinizadores.  
 
Palavras chave: observação; beija-flores; bromélias 
Órgãos financiadores: PIPE - FURB/IPA 
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CAPTURA E MARCAÇÃO DE TROCHILIDAE EM DUAS UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO -BLUMENAU – SANTA CATARINA. 
 
 
Daniela Fink; Cláudia Sabrine Brandt; Cristiane Krieck; Carlos Eduardo Zimmermann.  
Universidade Regional de Blumenau. Instituto de Pesquisas Ambientais. Laboratório de 
Ecologia e Ornitologia - LABEO. Cx. P. 1507, 89010-971 Blumenau-SC. cezimmer@furb.br 
 
 
Os representantes da família Trochilidae são importantes agentes polinizadores, 
principalmente de Bromeliaceae. O objetivo deste trabalho é caracterizar a importância 
desta família na comunidade de aves e apresentar dados morfológicos das espécies. O 
programa de captura e marcação de aves silvestres vem sendo realizado em duas áreas 
na cidade de Blumenau (26° 53’ 26’’ S, 49° 03’22’’ W): Parque das Nascentes e RPPN 
Bugerkopf. Os dados morfológicos dos beija-flores foram coletados de julho/2003 a 
julho/2004 pelo uso de redes-de-neblina em três ambientes com cobertura florestal: área 
aberta, capoeirinha e floresta secundária. Todos os indivíduos receberam anilhas de 
tamanho A, fornecidas pelo CEMAVE. As medidas morfométricas foram obtidas 
utilizando-se paquímetro digital, régua metálica e balança Pesola. Até o momento foram 
registrados 99 indivíduos, pertencendo a 9 espécies, com as respectivas abundâncias: 
Amazilia versicolor (11), Aphantochoroa cirrhochloris (1), Clytolaema rubricauda (1), 
Melanotrochilus fuscus (2), Phaethornis eurynome (26), Phaethornis petrei (1), 
Phaethornis squalidus (2), Thalurania glaucopis (43) e Ramphodon naevius (12). T. 
glaucopis e P. eurynome representaram 69,6% das capturas. T. glaucopis e R. naevius 
foram as  espécies com maior número de recapturas (7).  As médias de peso e cúlmem 
exposto, com a respectiva variação foram respectivamente: Amazilia versicolor (4,41 ± 
0,74 gramas; 16,33 ± 0,83 milímetros), Aphantochroa cirrhochloris (7 g; 22,72 mm), 
Clytolaema rubricauda (6 g; 19,68 mm), Melanotrochilus fuscus (8,5  ± 0,71 g; 19,93 ± 
2,35 mm), Phaethornis eurynome (5,36 ± 0,70 g; 32,76 ± 1,24 mm), Phaethornis petrei 
(3 g), Phaethornis squalidus (3,5 ±0,71 g; 22,02 ±0,74 mm), T. glaucopis (4,9 ± 0,78 g; 
17,58 ± 1,54 mm) e R.  naevius (7,58 ± 1,08 g; 32,28 ± 1,57 mm). Os dados 
morfológicos auxiliam em pesquisas sobre polinização, pois permite comparar a relação 
tamanho do bico/tamanho da corola da flor. 
 
Palavras chave: captura; morfometria; beija-flores. 
Órgãos financiadores: Programa de Incentivo a Pesquisa-PIPE 
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DIETA E ANÁLISE MORFOMÉTRICA DE TRICHOTHRAUPIS MELANOPS 
(EMBEREZIDAE) EM UMA ÁREA DE MATA ATLÂNTICA DA ILHA 
GRANDE, RJ: UMA COMPARAÇÃO ENTRE SEXOS. 
 
 
Kleber M. Fins 1,2 e Maria Alice dos Santos Alves1*.  
1- Departamento de Ecologia, IBRAG, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rua São 
Francisco Xavier, nº. 524, Maracanã, CEP: 20550-011. Rio de Janeiro, RJ; 2- Iniciação 
Científica. *E-mail: masa@uerj.br 
 
 
Os traupíneos são conhecidos por alimentarem-se, predominantemente, de substâncias 
vegetais; entretanto, os artrópodos constituem elemento importante de sua alimentação. 
O presente estudo teve como objetivos conhecer a dieta e determinar se existem 
variações morfométricas entre sexos de Trichothraupis melanops.  O estudo foi 
realizado na Ilha Grande, em uma área de Mata Atlântica pouco perturbada 
antropicamente, no período out./01 a abr./04.  Indivíduos de T. melanops foram 
capturados com redes ornitológicas no sub-bosque da mata, individualmente marcados 
com anilhas metálicas, pesados e medidos. Os indivíduos foram induzidos à 
regurgitação com tártaro emético (1%) e suas fezes coletadas e conservadas em álcool a 
70% para posterior análise laboratorial. Foram submetidos ao tártaro emético 37 
indivíduos.  Deste total, apenas seis não regurgitaram (16,2%), incluindo um único 
registro de morte, o que indica um elevado sucesso na utilização deste método para esta 
espécie.  Nas amostras de regurgitação e fezes analisadas (n=37) foram encontradas 
18,8% com sementes e artrópodos, 4,1% com apenas sementes, 62,5% com apenas 
artrópodes e 14,6% sem identificação, por apresentar material altamente digerido. Isto 
indica que T. melanops possui dieta onívora (artrópodos e frutos), sendo a maior parte 
constituída por artrópodos, principalmente, Coleóptera e Hymenoptera. A elevada 
freqüência de formigas encontrada no material regurgitado condiz com outros trabalhos 
que utilizaram o mesmo método, já que T. melanops é registrado freqüentemente 
formando bandos mistos e seguindo correições de formigas. Quanto às medidas 
morfométricas entre sexos de T. melanops, foi utilizada a técnica de Análise dos 
Componentes Principais (PCA) para as seguintes variáveis: cabeça à ponta do bico, 
cúlmen exposto, peso, cauda, asa corda, comprimento total e do tarso.  O dimorfismo 
sexual desta espécie foi explicado em 51,5% nos dois primeiros eixos.  Asa (0,66) e 
cauda (0,61) foram as variáveis mais significativas no primeiro eixo, enquanto que, 
cabeça à ponta do bico (0,76) e comprimento total (0,72) foram as mais significativas no 
segundo eixo.  Os resultados indicam que a dieta é similar entre os sexos, com exceção 
da ordem Orthoptera, mais freqüente na dieta de machos. 
 
Palavras-chave: Dieta, Análise Morfométrica, Trichothraupis melanops. 
Apoio: UERJ, CNPq. 
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ECOLOGIA REPRODUTIVA DE STERNA HIRUNDINACEA LESSON 
(LARIDAE, AVES) NA ILHA DOS CARDOS, FLORIANÓPOLIS, SC. 
 
 
Hélio Augusto Alves Fracasso1, Joaquim Olinto Branco1, José Roberto Verani2 

1 Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, CTTMar – UNIVALI,Caixa Postal 360, 
CEP 88302-202, SC. 2 Departamento de Hidrobiologia,Universidade Federal de São Carlos - 
UFSCar,CEP: 13565-905, SP. E-mail: h_fracasso@hotmail.com 
 
 
Sterna hirundinacea é considerada uma espécie migratória, que nidifica na Argentina de 
março a abril e desloca-se para o norte, enquanto que no Brasil  
a reprodução desta espécie tem sido descrita entre maio a novembro. Este trabalho tem 
como objetivo apresentar informações inéditas sobre a ecologia reprodutiva de S. 
hirundinacea no litoral catarinense. Durante o período de 31/05 a 25/10/2003 foram 
realizadas incursões diárias a Ilha dos Cardos, com a observação direta e trabalho na 
colônia no decorrer do dia. Os primeiros adultos chegaram à Ilha em meados de maio, 
com a formação dos pares reprodutivos e construção dos ninhos, culminando com a 
maior abundância de casais em 16/07 (1663,7±167,5). Foram registrados 2124 ninhos 
na colônia, com predomínio do esforço reprodutivo entre 02/06 a 28/06, sendo que o 
período de incubação dos ovos variou entre 21,86 (n=27) para os ovos “B” e 22,89 dias 
(n=32) para os “A”, primeiros colocados. O comprimento médio destes, em conjunto, 
oscilou entre 4,55 a 4,59cm (n=833), o peso de 25,06 a 26,00g com um volume de 
25,05 a 26,93cm3. O sucesso de incubação esteve em torno de 78,98%, sendo que as 
maiores perdas de ovos foram atribuídas a causas naturais (n=348), predação (n=164) e 
atividade de pesquisa (n=18). Os primeiros filhotes eclodiram no início de julho, 
culminando com a maior ocorrência em 15/08, seguido de oscilações e redução 
gradativa até o abandono da colônia em 27/09. O comprimento do cúlmen dos filhotes 
recém-eclodidos foi de 1,22±0,17 e dos juvenis de 2,71±0,15cm. A curva de 
crescimento estimada para os jovens de S. hirundinacea em função do incremento diário 
de bico foi Lt=3,29 [1-e-0,0037 (t+ 9,206)], sendo que o tempo gasto do Jovem I até o Juvenil 
foi de 43 dias, com um sucesso reprodutivo estimado em torno de 22,61%. A resposta 
dos trinta-réis à presença humana foi identificada e estimada nas várias etapas do 
período reprodutivo, sendo que a distância adequada à visitação de uma colônia em 
reprodução foi estabelecida em torno dos 40 metros. 
 
Palavras chave: Sterna hirundinacea, ecologia reprodutiva, distúrbio humano 
Órgãos financiadores: Projeto Aves Marinhas. 
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AVIFAUNA DA FLORESTA NACIONAL DE CANELA, RS: DADOS 
PRELIMINARES. 
 
 
Ismael Franz; Paulo Henrique Ott; Marcelo Pereira de Barros.  
Centro Universitário FEEVALE (Novo Hamburgo, RS). E-mail: ismaelfranz@sinos.net. 
 
 
No presente estudo, são apresentados os resultados preliminares de um levantamento da 
avifauna ocorrente na Floresta Nacional de Canela (FLONA) (29°19’S; 50°48’W), uma 
unidade de conservação de uso sustentável, localizada na serra nordeste do Estado do 
Rio Grande do Sul. A uma altitude média de aproximadamente 770m, a FLONA ocupa 
uma área de 518ha, cuja vegetação é formada por florestas nativas constituídas de matas 
de Araucaria angustifolia (Floresta Ombrófila Mista), além de áreas plantadas de Pinus 
spp. e Eucalyptus spp. A unidade caracteriza-se ainda pela presença de diversos cursos 
d´água, incluindo três lagos, alguns banhados e pequenos córregos. O clima da região é 
temperado, com temperatura média anual inferior a 18°C, registrando-se neve durante 
os invernos mais rigorosos. A criação da unidade foi decretada em 1968, após um longo 
período de uso de parte da área para extração de madeira. A inexistência de um 
levantamento das aves da FLONA motivou a realização do presente estudo, que tem 
como objetivo principal avaliar qualitativamente as espécies que ocorrem no local, 
visando auxiliar diretamente na elaboração do plano de manejo da unidade. Até o 
momento, foram realizadas quatro fases de campo (março, abril, maio e julho de 2004), 
período no qual a avifauna foi inventariada através de registros visuais (com auxílio de 
binóculos), auditivos, gravações de vocalizações e registros fotográficos. Somaram-se 
30h de esforço amostral padronizado, mais observações “ad libitum” esporádicas, nos 
turnos matutino, vespertino e noturno. Foram registradas até o momento 81 espécies de 
30 famílias, das quais destacam-se pela diversidade: Emberizidae (14), Tyrannidae (9), 
Furnariidae (6) e Muscicapidae (5). Observou-se a presença de Amazona pretrei, que 
está ameaçada de extinção global, nacional e regionalmente. Leptasthenura setaria e 
Cyanocorax caeruleus são espécies endêmicas da porção sul da Mata Atlântica, sendo 
que a primeira só ocorre em florestas com araucária. Mais espécies são esperadas para 
área, uma vez que o levantamento ainda é preliminar. A realização de estudos de longo 
prazo, incluindo levantamentos sazonais, também permitirá o registro de espécies raras 
ou caracteristicamente migratórias. 
 
 
Palavras-chave: avifauna; matas com araucária; Rio Grande do Sul. 
Órgão financiador: FEEVALE. 
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AVIFAUNA DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SÃO CRISTÓVÃO, 
SERGIPE. 
 
 
Marco Antonio de Freitas 1; Elbano Paschoal de Figueiredo Moraes 2; Ângelo Giussepe 
Rodrigues Brasileiro 3; Luiz Eduardo Moysés 4; Thaís Figueiredo Santos Silva 5. 
1,2,3,4,5. GAMBA (Grupo Ambientalista da Bahia) philodryas@hotmail.com 
 
 
A intervenção ambiental com impacto direto no meio físico e biótico tem exigido dos 
órgãos ambientais municipais, estadual ou federal o monitoramento da fauna como 
subsídio para o entendimento de como as diversas atividades antrópicas podem afetar os 
ecossistemas, além de minimizar os impactos para os mesmos, criando parâmetros para 
melhor restauração dos danos. Para a instalação da linha de transmissão que une 
Camaçarí/BA até Xingo/SE, foi suprimida uma faixa de vegetação nativa de cerca de 
50m de largura para a instalação das torres e cabos de 500 KVA. Após os impactos 
advindos desta atividade, foi solicitado pela CHESF (Companhia Hidroelétrica do São 
Francisco) o monitoramento faunístico. Dentre os Estados nordestinos que possuem o 
domínio original de mata atlântica e que são carentes de listagens de aves, o menos 
amostrado é o Estado de Sergipe. Uma das áreas escolhidas para o monitoramento foi 
um fragmento de mata de aproximadamente 200 hectares situado na Escola Agrotécnica 
Federal de São Cristóvão no município de São Cristóvão/SE. A área possui mata 
atlântica em estágios iniciais e médios de regeneração, e apesar de muito antropizada, 
ainda é constituída de uma fauna vertebrada diversificada. Foram realizadas 5 
campanhas de levantamento e monitoramento entre Janeiro de 2001 e Dezembro de 
2002, onde foram utilizadas técnicas de anilhamento de aves, captura através de 10 
redes de neblina, e observação por pontos fixos e procura-ativa. Foram encontradas 88 
espécies de aves, distribuídas em 31 Famílias, destacando-se a Emberezidae com 18 
espécies e Tyranidae com 17 espécies. Apesar da área encontrar-se muito degradada, 
constitui ainda habitat para algumas espécies, na sua maioria de áreas abertas. Também 
ocorrem outras com maior exigência florestal, destacando-se Glaucis hirsuta, Trogon 
curucui, Sitassomus griseicapilus, Xiphorhrynchus picus, Cnemotricus fuscatus, 
Capsiensis flaveolus, Chirophixia pareola, Thryothorus genibarbis, Cyanerpes cyanus e 
Arremon taciturnus. Como verificado, o local necessita de maior atenção por parte da 
administração da E. A. F. S. Cristóvão, e também dos órgãos de proteção ambiental de 
Sergipe, com a importância de se conservar o local, a fim de manter tais espécies que 
são de grande valor científico. 
 
Palavras chaves: Ornitofauna; São Cristóvão; Sergipe. 
Órgãos financiadores: CHESF (Companhia Hidroelétrica do Vale do Rio São Francisco; 
GAMBÁ (Grupo Ambientalista da Bahia). 
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ORNITOFAUNA DA FAZENDA TIMBÓ, SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, 
BAHIA 
 
 
Marco Antonio de Freitas 1; Elbano Paschoal de Figueiredo Moraes 2; Ângelo Giussepe 
Rodrigues Brasileiro 3; Luiz Eduardo Moysés 4; Thais Figueiredo Santos Silva 5. 
1, 2, 3, 4, 5. GAMBÁ (Grupo Ambientalista da Bahia) philodryas@hotmail.com 
 
 
Para implantação da linha de transmissão Camaçarí/Ba até Xingó/Se de 500 KVA, foi 
suprimida uma faixa de vegetação nativa de 50 metros de largura ao longo de toda a 
linha. Após o impacto, a CHESF (Companhia Hidroelétrica do São Francisco) solicitou 
a realização de um monitoramento faunístico no local, com a finalidade de avaliar os 
impactos advindos da linha de transmissão. Uma das áreas monitoradas foi a Fazenda 
Timbó, localizada no município de São Sebastião do Passé, numa área de mata atlântica 
em estágio avançado, e também estágios médios de regeneração, além de pastagens e 
lagoas. Para o inventário e monitoramento realizou-se 5 campanhas de 5 dias cada, entre 
Setembro de 2000 e Janeiro de 2002. As metodologias utilizadas foram: 10 redes de 
neblina para captura de aves, anilhamento, observação por método de ponto fixo, e 
também procura-ativa. Foram identificadas na área 138 espécies de aves distribuídas em 
34 Famílias, destacando-se as Famílias Emberezidae com 25 espécies, Tyranidae com 
22 espécies, Throquilidae com 09 espécies e Dendrocolaptidae com 06 espécies. A área 
é considerada muito rica por abrigar muitas espécies típicas da mata atlântica, que não 
ocorrem fora de áreas florestadas, além de espécies raras para o litoral norte da Bahia 
tais como: Crypturelus noctivagus, Sarcoramphus papa, Amazona amazonica, Pionus 
menstruus, Glaucis hirsuta, Celeus flavescens, Xiphorhynchus guttatus, Automolus 
leucophtalmus, Xipholena atropurpurea e Lipaugus vociferans. A área está inserida em 
um mosaico de florestas remanescentes que compõem uma pequena cadeia de 
montanhas conhecidas como “Serra do Timbó” e que precisa de um urgente plano de 
conservação, por abrigar espécies raras, e endêmicas da avifauna de mata atlântica, além 
de espécies ameaçadas de extinção de outros grupos zoológicos estudados. 
 
Palavras-chaves: Ornitofauna, São Sebastião do Passé, Bahia 
 
Órgãos financiadores: CHESF (Companhia Hidroelétrica do São Francisco) GAMBÁ 
(Grupo Ambientalista da Bahia.      
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ESTIMATIVA POPULACIONAL DO PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA 
(AMAZONA BRASILIENSIS) PARA AS ILHAS DE CANANÉIA, ILHA 
COMPRIDA E ILHA DO CARDOSO, LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO 
PAULO - SP. 
 
 
Mauro Galetti1,2, Fabio Schunck2, Marcelo Ribeiro2, Antônio Adão Paiva2, Renato 
Toledo2, Leandro Mineiro2 
1- Laboratório de Biologia da Conservação, Departamento de Ecologia, Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), CP 199, 13506-900 Rio Claro, SP, Brazil. mgaletti@rc.unesp.br 
2- Instituto de Biologia da Conservação (IBC), Av. P-13, 293, Vila Paulista, Rio Claro, SP, 
Brazil. 
 
O Papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis) ocorre desde o litoral sul do estado de 
São Paulo até o litoral norte de Santa Catarina. Sua população atual é de 
aproximadamente 3.600 indivíduos sendo que aproximadamente 1550 papagaios 
constituem a população do Estado de São Paulo. O Objetivo deste trabalho foi conhecer 
a população atual desta espécie na a Ilha de Cananéia, Ilha do Cardoso e Ilha Comprida, 
sua principal área de ocorrência dentro do Estado. Foram realizadas duas contagens, 
uma como projeto piloto em Julho de 2003 e a outra oficial em Junho de 2004. 
Participaram de cada contagem, aproximadamente 20 pesquisadores. Todos 
observadores foram colocados em pontos estratégicos de observação, geralmente 
localizados no entorno dos dormitórios ou em áreas de deslocamento dos papagaios 
entre as Ilhas. As amostragens foram realizadas simultaneamente em 9 pontos. Foram 
realizadas 4 contagens por atividade, sendo 2 no período da manhã (entre 6:00 e 8:30hs) 
e 2 no período da tarde (entre 16:00hs e 18:30hs). No final de cada período de 
observação, os observadores eram reunidos com o objetivo de comparar os dados, 
eliminando assim, os possíveis papagaios recontados. A contagem de 2003 registrou 
278 papagaios e a contagem de 2004 registrou 1221 papagaios para estas três ilhas. A 
primeira contagem serviu como projeto piloto, e a segunda amostragem, além de contar 
com mais pesquisadores, cobriu somente as localidades significativas de ocorrência 
desta espécie na região. O censo de 2004 registrou 445 papagaios para o Cardoso, 384 
para a Ilha comprida e 392 para Cananéia. Como estas contagens foram realizadas 
simultaneamente em pontos estratégicos, podemos dizer com total segurança que a 
população atual do Papagaio-de-cara-roxa na sua principal região de ocorrência no 
estado de São Paulo é de 1221 indivíduos, ou seja, 78,7 % da população total descrita 
pelo único trabalho de censo realizado no estado em 1995. Estes dados comprovam 
definitivamente que esta região onde estão localizadas as Ilhas de Cananéia, Ilha do 
Cardoso e Ilha Comprida são prioritárias para conservação desta espécie de papagaio 
tão ameaçada a nível regional e nacional.  
Palavras chave: Amazona brasiliensis, Cananéia, Ilha do Cardoso. 
Órgãos Financiadores: Fundación Loro Parque e Chester Zôo.  
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MAPEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA 
(AMAZONA BRASILIENSIS) NO ESTADO DE SÃO PAULO - SUBSÍDEOS 
PARA DETERMINAR AS ÁREAS DE MAIOR AMEAÇA E LOCALIDADES 
PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DESTA ESPÉCIE NO ESTADO.  
 
 
Mauro Galetti1,2, Fabio Schunck2, Marcelo Ribeiro2, Antônio Adão Paiva2, Renato 
Toledo3, Leandro Mineiro3 
1 - Laboratório de Biologia da Conservação, Departamento de Ecologia, Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), CP 199, 13506-900 Rio Claro, SP, Brazil. mgaletti@rc.unesp.br 
2 - Instituto de Biologia da Conservação (IBC), Av. P-13, 293, Vila Paulista, Rio Claro, SP, 
Brazil. 
 
O papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis) apresenta uma ocorrência natural 
restrita a encosta leste da Serra do Mar, principalmente nas terras baixas e ilhas 
existentes na faixa litorânea, que começa no sul do estado de São Paulo, passa pelo 
Paraná e termina na região norte de Santa Catarina. Este projeto teve como principal 
objetivo fazer o mapeamento e distribuição desta espécie no Estado de São Paulo, 
proporcionando assim a localização das áreas de maior ameaça e localidades prioritárias 
para conservação. Os trabalhos de campo foram realizados entre os meses de maio de 
2003 e maio de 2004. Foram feitas 7 saídas mensais de 10 dias cada, totalizando 358 
horas de trabalho de campo. Durante estas etapas, foram percorridas 69 localidades no 
total de 179 visitas. Os trabalhos foram realizados na região da Ilha de Cananéia, Ilha do 
Cardoso, Ilha Comprida, Iguape e Pariquera-açú. As análises dos dados foram feitas 
utilizando-se programas de SIG - Sistema de Informação Geográfica. Foi constatada a 
ocorrência deste papagaio em 54 dos 69 pontos visitados durante os trabalhos de campo. 
Foram observados desde grupos pequenos como grupos médios e grandes. Os principais 
dormitórios estão localizados em Cananéia (3 na Ilha e 2 no continente), na Ilha do 
Cardoso (3), na Ilha Comprida (2) e em Pariquera-açú (1). Foram definidas como áreas 
prioritárias para conservação deste papagaio à região da Ilha de Cananéia e Ilha 
Comprida. Estas regiões estão sofrendo um aumento populacional considerável nos 
últimos anos e com isso, estão aparecendo diversos problemas ambientais que ameaçam 
diretamente os grupos de papagaios existentes na região. Em Cananéia, podemos citar 
como principal ameaça aos 2 dormitórios localizados no entorno da cidade, o 
crescimento desordenado de bairros como o Acaraú e Carijo. Nestas áreas, diversas 
famílias estão destruindo a vegetação nativa para construir casas e fazer plantações. 
Estas ações estão sendo facilitadas por políticos da região. Citamos também a região do 
Brocuãnha, que está prestes a se transformar num condomínio particular. Caso isso seja 
feito, será destruído um dormitório e uma área de alimentação onde já foram observados 
350 papagaios. A área nativa do entorno da cidade é fundamental para preservação desta 
ave e precisa ser conservada.  
Palavras chave: Amazona brasiliensis, Cananéia, Ilha do Cardoso.Órgãos Financiadores: 
Fundación Loro Parque e Chester Zôo.  
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1 – Graduação em Ciências Biológicas – UFRRJ – Seropédica, RJ patty.gon@terra.com.br 
2 - Graduação em Zootecnia – UFRRJ – Seropédica, RJ 
3 – Instituto de Biologia, DBA, UFRRJ 
 
 
Ambientes lacunares são compostos não só pela sua porção aquática, mas também pela 
vegetação parcialmente emersa e, ao longo de suas margens, disponibilizando-se assim 
uma diversidade de recursos aos seus habitantes. O presente estudo teve como objetivo 
detectar a composição da avifauna de quatro lagos e seus entornos situados em uma 
região de alta ação antrópica no estado do Rio de Janeiro. Foram realizadas observações 
quinzenais por três dias consecutivos no período de junho de 2003 a julho de 2004, por 
meio de transectos ao longo do entorno de cada lago inserido no campus da UFRRJ 
(22º49' e 22º45'S; 43º38' e 43º42'O), tendo sido coletados dados de habitats que ocupam 
(aquáticas ou terrestres) e presença/ausência das espécies. Os períodos matutino (06:00h 
às 07:00h) e vespertino (17:00h às 18:00h) foram alternados, assim como o sentido 
(horário e anti-horário) dos deslocamentos. Foram registradas oitenta e quatro nos 
quatro lagos incluindo 19 espécies aquáticas, pertencentes a dez famílias 
(Phalacrocoracidae, Ardeidae, Ciconiidae, Anatidae, Aramidae, Rallidae, Jacanidae, 
Scolopacidae e Alcedinidae) e 65 espécies terrestres, pertencentes a 22 famílias 
(Ardeidae, Cathartidae, Accipitridae, Falconidae, Charadriidae, Columbidae, 
Psittacidae, Cuculidae, Strigidae, Trochilidae, Picidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae, 
Tyrannidae, Hirundinidae, Troglodytidae, Turdinae, Mimidae, Motacilidae, 
Emberizidae, Passeridae e Estrildidae). As famílias de aves aquáticas com maior 
número de espécies foram Rallidae (n=6), Ardeidae (n=4) e Anatidae (n=2), enquanto 
que das aves terrestres foram Emberizidae (n=15), Tyrannidae (n=10), Hirundinidae 
(n=4), Accipitridae, Columbidae, Cuculidae, Falconidae, Picidae e Turdinae (n=3), 
Ardeidae, Furnariidae, Psittacidae e Troglodytidae (n=2), enquanto as demais famílias 
foram representadas por apenas uma única espécie. Pela diversidade de espécies, e pelo 
grande número de espécies terrestres, os resultados sugerem a necessidade de 
manutenção destes lagos , bem como de seu entorno.  
 
Palavras Chaves: Lagos, aves aquáticas, aves terrestres 
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ALTA HOMEOLOGIA CARIOTÍPICA NA FAMÍLIA TINAMIDAE 
(TINAMIFORMES: AVES) 
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Dentro das Carinatae os Tinamiformes (codornas, nambus, macucos e perdizes) são 
considerados o grupo mais antigo e próximo das Ratitae, como indicam os dados 
referentes à disposição particular dos ossos da abóbada palatina e a hibridização de 
DNA. Sete das quinze espécies que compõem a Ordem Tinamiformes foram analisadas 
citogeneticamente por diferentes autores. Os objetivos do presente trabalho foram 
acrescentar informações citogenéticas para este grupo caracterizando cariotipicamente 
Crypturellus tataupa e Tinamus solitarius amostrados no estado de Misiones, Argentina 
e obtenção de padrões de bandeamento cromossômico. Analisaram-se 4 exemplares de 
C. tataupa, 2 � e 2 �, e 2 � de T. solitarius. Para obtenção das metáfases empregaram-
se as técnicas de cultura direta de medula óssea e de linfócitos do sangue periférico. C. 
tataupa possui 2n=±78 cromossomos sendo o primeiro par submetacêntrico grande, o 
2° e 3° par são telocêntricos medianos e os seguintes pares telocêntricos. O cromossomo 
Z, banda C negativa, corresponde em tamanho ao 4° par e o W, banda C positiva, ao 6° 
par. T. solitarius apresenta 2n=±80 cromossomos, com os dois primeiros pares 
submetacêntricos, o 3° par acrocêntrico e os seguintes pares telocêntricos. O 
cromossomo Z equivale em tamanho ao 5° par. Os organizadores nucleolares se 
localizaram em um par de microcromossomos em ambas as espécies. Os tinamídeos 
apresentam uma alta homologia cromossômica distinguindo-se dois grupos: um 
composto pelos gêneros Rynchotus, Nothura, Eudromia e Tinamus caracterizados pelo 
2° par submetacéntrico e o gênero Crypturellus no segundo grupo, diferenciando-se 
pela morfologia acrocêntrica deste par cromossômico. Considera-se o primeiro grupo 
mais próximo das ratites e provavelmente o gênero Tinamus o mais antigo devido ao 
número diplóide (2n=80) e à condição bi-braquial dos elementos do 3º par. Eventos 
como fissões, fussões, deleções parciais e totais dos cromossomos podem ter 
contribuído para a formação destes cariótipos. 
 
Palavras chave: citogenética, Crypturellus, Tinamus. 
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CORTE E SUCESSO REPRODUTIVO ENTRE LEKS COOPERATIVOS DO 
TANGARÁ, CHIROXIPHIA CAUDATA (SHAW & NODDER 1793) (AVES: 
PIPRIDAE)9 
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1-Dpto. Zoologia/UFPR; 2-Mülleriana: Soc. Fritz Müller de Ciências Naturais; 3-
(arilama@terra.com.br) 
  
  
Chiroxiphia caudata exibe sistema reprodutivo em lek cooperativo, caracterizado pela 
formação de equipes de machos mediadas por um sistema hierárquico. Nas cortes 
coletivas ocorrem exibições extremamente elaboradas, com elementos acrobáticos e 
participação cooperativa de 2 a 5 indivíduos. O comportamento que imediatamente 
antecede e estimula a fêmea a aceitar a cópula é a corte individual, realizada apenas pelo 
indivíduo dominante (alfa). Neste estudo, estas cortes foram descritas em detalhe e 
identificados os principais parâmetros das cortes coletivas e individuais associados ao 
sucesso reprodutivo dos machos dominantes (proporção das cortes que resultam em 
cópulas em cada equipe). Foi verificado que sessões de cortes seguidas de cópulas 
possuíram menos machos presentes e melhores médias de variáveis descritivas. Quando 
comparadas as habilidades de execução de cortes e sucesso reprodutivo entre equipes, 
foram identificadas duas estratégias relacionadas ao balanço entre atratividade e 
capacidade de manutenção de organização hierárquica, cada uma típica de uma equipe. 
Quanto mais machos presentes na área de exibição, maior o estímulo para as fêmeas, 
mas maior a perturbação e menor o controle da situação pelo macho dominante. Estas 
estratégias distintas resultaram em taxas de cortes com sucesso semelhantes, exceto pelo 
número de cópulas em cada ocasião, maior na equipe com menos machos (pela menor 
perturbação). Estes resultados sugerem que as cortes extremamente complexas de C. 
caudata favorecem a avaliação das equipes como unidades pelas fêmeas, e acentuam a 
importância da organização social hierárquica nos leks cooperativos. O nível de 
complexidade das relações intra-sexuais entre os machos e suas conseqüências 
evolutivas (seleção intra-sexual) de C. caudata é hipotetizado como o mais alto de 
Pipridae. Desta forma, as conseqüências desta seleção intra-sexual devem compensar de 
forma efetiva os efeitos seletivos decorrentes das manifestações de preferências das 
fêmeas (seleção inter-sexual), geralmente consideradas como responsáveis pelo 
surgimento de comportamentos de cortes tão elaborados. 
 
Palavras chave: lek; sucesso reprodutivo; Chiroxiphia caudata; 
Órgão financiador: CAPES 
 

                                                
9 Parte de Dissertação de Mestrado, Departamento de Zoologia–UFPR / CAPES 
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O município de Verê, situado no sudoeste do Paraná (entre 25º 45’ e 25º 57’S e 52º 51’ 
e 53º 06’W), apresenta altitude média em torno de 500 m. A região, com vocação para a 
lavoura, logo perdeu sua cobertura vegetal nativa, a Floresta Ombrófila Mista. A partir 
desse modelo, houve a quase total derrubada das matas nativas, na maioria das vezes 
não respeitando a legislação ambiental dos 20%. Hoje o que há são pequenos 
fragmentos de capoeiras e capoeirões esparsos. Para inventariar a atual situação da 
avifauna do município, foram realizadas seis saídas em campo entre 1999 e 2004. Os 
trabalhos de campo foram realizados durante uma semana em campo em 09/99, 04/00, 
01/01, 12/02, 05 e 08/03 e 07/04, perfazendo cerca de 200 horas de observação. O 
levantamento foi realizado com o auxílio de binóculo (10X40) e guias, percorrendo 
vários ambientes no município. Foram registradas até o momento, 147 espécies de aves 
de 39 famílias. As espécies predominantes são as de áreas abertas. Entre as famílias 
mais representativas foram Tyrannidae (23), Thraupidae (13), Emberizidae (12), 
Trochilidae (9), Furnariidae (7). Entre elas, Buteo albicaudatus, Penelope superciliaris, 
Crotophaga major, Strix hylophyla, Pulsatrix koeniswaldiana, Lurocalis semitorquatus, 
Aphantochroa cirrhochloris, Baryphthengus ruficapillus, Colaptes melanochloros, 
Hylophilus amaurocephalus, Euphonia chlorotica, Euphonia pectoralis, Tangara 
preciosa, Hemithraupis guira, Passerina brissonii, Poospiza lateralis, Molothrus 
oryzivorus, Icterus cayanensis, Cacicus chrysopterus. Estes números são abaixo do 
esperado, apesar de serem preliminares, haja vista que trabalhos realizados em 
municípios próximos apresentam mais de 200 espécies. Além disso, há escassez de 
espécies florestais. Isso é compreensível pelo atual nível de preservação do município. 
O modelo de minifúndio predominante, fez com que não sobrassem áreas florestais 
contínuas maiores que 25 hectares. É importante salientar que o Verê tem menos de 50 
anos de colonização e hoje apresenta alto nível de fragmentação florestal e a 
conseqüente depleção de boa parte de sua avifauna original. 
 
Palavras chave: Levantamento, Sudoeste, Paraná 
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INFLUÊNCIA DO TAMANHO DAS LAGOAS E DA DISPONIBILIDADE DE 
PRESAS SOBRE A COMUNIDADE DE CICONIIFORMES NA PLANÍCIE 
ALAGÁVEL DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL. 
 
 
Márcio Rodrigo Gimenes1 e Luiz dos Anjos2 
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2Departamento de Biologia Animal e Vegetal; Universidade Estadual de Londrina; C.P. 6001; 
86051-970; Londrina-PR-Brasil; llanjos@sercomtel.com.br 
 
 
As flutuações espaço-temporais das populações de Ciconiiformes são freqüentemente 
atribuídas à disponibilidade de presas, principalmente em planícies alagáveis. Este 
estudo teve como objetivo analisar a influência do tamanho das lagoas e da 
disponibilidade de presas sobre dez espécies de Ciconiiformes na planície alagável do 
Alto Rio Paraná, Brasil (22°40'S a 22°52'S e 53°12'W a 53°38'W). Foram abrangidas no 
estudo 16 lagoas, cujas áreas alcançaram de 0,66 a 113,8 ha e os perímetros de 0,489 a 
14,783 km. O censo dos Ciconiiformes foi realizado trimestralmente em 2002, com 
auxílio de uma lancha. Em períodos concomitantes do ano foram conduzidas as 
amostragens de presas (peixes de até 30 cm), através dos métodos de redes de arrasto, 
na região periférica das lagoas e redes de espera, em regiões mais profundas. Análises 
de correlação indicaram forte relação do tamanho das lagoas com a abundância de aves, 
mas modesta relação com a diversidade e o número de espécies, possivelmente devido à 
presença de determinadas espécies de aves em uma lagoa depender da presença de 
microhábitats específicos ou de determinados tipos de presas sazonalmente. A 
comunidade de Ciconiiformes teve mais forte relação com a densidade de peixes em 
lagoas amostradas com redes de arrasto do que com redes de espera, graças aos 
primeiros habitarem regiões marginais das lagoas e serem mais vulneráveis a predação. 
Exceto na cheia (quando houve escassez de hábitats adequados disponíveis e os peixes 
estavam bastante dispersos), houve forte relação da densidade de peixes com a 
densidade de aves e razoável ou forte relação da densidade de peixes com a diversidade 
e número de espécies de aves. Isso indicou a importância para os Ciconiiformes da 
existência de manchas de hábitat com profundidade adequada e alta densidade de 
presas. De modo geral, o tamanho das lagoas e a disponibilidade de presas foram forte 
prognosticadores da abundância e densidade de Ciconiiformes, respectivamente. Porém, 
houve indícios de que variáveis ambientais aqui não analisadas atuam fortemente na 
determinação da diversidade e número de espécies de aves presentes. 
 
Palavras-chave: Ciconiiformes; disponibilidade de presas; Rio Paraná 
Órgãos Financiadores: CNPq e NUPÉLIA (Núcleo de Pesquisas em Limnologia, 
Ictiologia e Aqüicultura - UEM)  
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IMPORTÂNCIA DE PERESKIA ACULEATA (PLUM.) MILL. (CACTACEAE) 
COMO FONTE DE ALIMENTO PARA A AVIFAUNA EM UM FRAGMENTO 
DE FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL, EM BOTUCATU-SP. 
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3Auxiliar de Campo do Departamento de Recursos Naturais da Faculdade de Ciências 
Agronômicas da UNESP/Campus de Botucatu 
 
 
Estudos fenológicos realizados em Florestas Estacionais Semideciduais apontam para 
um padrão sazonal de frutificação, com uma redução da oferta de frutos zoocóricos 
durante a estão seca. Alguns trabalhos têm ressaltado a importância das lianas por 
frutificarem nestes períodos, entre elas a Pereskia aculeata, cujo fruto é uma baga 
suculenta. Há registros de mamíferos e de um pequeno número de aves consumindo 
seus frutos. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a utilização desta espécie como 
fonte de alimento para aves frugívoras no interior de um fragmento de Floresta 
Estacional Semidecidual (de aproximadamente 60 hectares) situado na Fazenda 
Experimental Edgardia, da UNESP/Campus de Botucatu, em Botucatu-SP. Foram 
selecionados 10 pontos para a observação focal durante o período de frutificação da 
espécie, de maio a setembro de 2004, totalizando 74 horas e 19 minutos de observação. 
As observações foram realizadas no início da manhã, com o auxílio de binóculos, a uma 
distância mínima de 15 metros da planta. Foram registrados além da espécie, o tempo de 
permanência na planta e o comportamento de consumo. Das 151 visitas registradas (21 
espécies), 91 resultaram em consumo (8 espécies). Das 8 espécies consumidoras 3 
foram responsáveis por 78,01% das visitas com consumo: Tachyphonus coronatus 
(45,05%), Ramphocelus carbo (17,58%) e Thraupis sayaca (15,38%). A primeira e a 
última espécie foram observadas bicando, levando o fruto ou derrubando-o próximo à 
planta. Já a segunda, mandibulou e levou o fruto. Independentemente do padrão de 
consumo e do potencial de dispersão de sementes das espécies observadas, a Pereskia 
aculeta foi consumida por cerca de 50% das espécies frugívoras do local (incluindo as 
espécies consumidoras ocasionais de fruto). Considerando ainda que esta planta frutifica 
em época de escassez de recursos, e que durante o período de observação haviam 
poucos frutos zoocóricos disponíveis, podemos concluir que trata-se de um recurso 
importante para a manutenção da avifauna local. 
 
Palavras-chave: Frugivoria, Pereskia aculeata, Floresta Estacional Semidecidual 
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FRUGIVORIA E DISPERSÃO DE SEMENTES DE SCHINUS 
TEREBINTHIFOLIUS POR AVES EM UMA ÁREA DE VEGETAÇÃO 
ALTERADA. 
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A aroeira-vermelha, Schinus terebinthifolius, é uma importante fonte de alimento para 
espécies de aves, pois frutifica durante o inverno quando a oferta de outros alimentos é 
escassa. É uma planta com estratégia de dispersão generalista, ou seja, muitos frutos de 
pequeno tamanho. Durante o inverno de 2004, foram feitas observações, total 50 h, em 
cinco indivíduos de S. terebinthifolius, numa área com alteração antrópica da vegetação, 
em Rio Grande, RS. Os objetivos foram verificar as aves que o utilizam como recurso 
alimentar, o tempo de permanência de cada espécie na árvore, o número de visitas, a 
diferença na freqüência de alimentação entre os horários do dia, a forma de coleta e 
manuseio dos frutos, e o número médio de frutos consumidos. As observações foram 
feitas em 5 blocos amostrais de duas horas cada entre as 7 h 30 min e 17 h 30 min, com 
5 amostragens em cada bloco. As aves observadas alimentando-se nas plantas foram 
Pitangus sulphuratus, Thraupis bonariensis, Thraupis sayaca e Turdus 
amaurochalinus. O tempo de permanência médio para cada espécie foi: P. sulphuratus 
05:13±04:55min., 00:37-26:02min, n=32 visitas; T. bonariensis 04:13±03:18min., 
02:38-09:26min., n=5; T. sayaca 05:25±02:37min., 02:06-09:53min., n=9; T. 
amaurochalinus 03:51±02:47min., 00:30-11:51min., n=72. Pitangus sulphuratus e T. 
amaurochalinus mostraram uma tendência a se alimentar com maior freqüência pela 
manhã e no final do dia, respectivamente nos dois primeiros e no último bloco, embora 
não tenha sido constatada diferença estatística (Kruskal-Wallis, n.s.). Como forma de 
captura dos frutos foram utilizadas as manobras “respigar” e “alcançar”. Quanto ao 
tratamento dos frutos, P. sulphuratus e T. amaurochalinus utilizaram a estratégia 
“engolir”, que significa a ausência de qualquer manipulação, exceto segurar o fruto com 
o bico. Thraupis spp. utilizaram “esmagar”/“mandibular”, o que leva à suposição de que 
Thraupis spp. pode danificar o embrião, não sendo um bom dispersor, fato não 
verificado através de testes de viabilidade em laboratório, utilizando sementes coletadas 
nas fezes. Ainda foi registrado o número médio de frutos consumidos em intervalos de 
dois minutos: P. sulphuratus 28±11 frutos, n=7 observações; T. bonariensis 23±7, n=4; 
T. sayaca 20±8 , n=3; e T. amaurochalinus 35±15, n=19. 
 
Palavras-chave: Schinus terebinthifolius, Frugivoria, Dispersão de Sementes. 
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FILOGEOGRAFIA GLOBAL DO MAÇARICO-RASTEIRINHO, CALIDRIS 
PUSILLA (CHARADRIIFORMES, AVES)1 
 
 
Evonnildo Costa Gonçalves1, Antônio Augusto Ferreira Rodrigues2, Artur Silva1 e 
Maria Paula Cruz Schneider1 

1 Universidade federal do Pará – Laboratório de Polimorfismo de DNA 
2 Universidade Federal do Maranhão  
 
 
Dentre as aves limícolas migratórias que invernam na costa norte brasileira o maçarico-
rasteirinho (Calidris pusilla), que se destaca por sua maior abundância, é uma das mais 
estudadas, mas apesar disto, pouco se sabe a cerca de sua filogeografia global. Este 
estudo visou avaliar a estrutura genética e dinâmica populacional de 5, 2 e 4 populações 
de maçaricos-rasteirinhos, respectivamente das áreas de reprodução, parada durante a 
migração e invernada. As análises foram baseadas no seqüenciamento do íntron 7 do 
gene nuclear beta-fibrinogênio e na genotipagem de cinco lócus microssatélites. As 114 
seqüências obtidas resultaram em 84 haplótipos distribuídos em três linhagens genéticas 
(A, B e C), que a exceção da C, restrita à população de Churchill no Canadá, foram 
amplamente distribuídos entre todas as populações. Com relação aos microssatélites, a 
heterozigosidade média observada para os quatro lócus polimórficos variou de 0,29 a 
0,67, enquanto os valores médios esperados variaram de 0,59 a 0,75. A presença restrita 
de haplótipos da linhagem C em Churchill aponta esta como a mais isolada das 
populações reprodutivas, sendo seguida por Mackenzie Delta (Alasca) que se diferencia 
fortemente de Rasmussen (Centro Ártico Canadense) e de Prudhoe (Alasca). Embora os 
níveis de variabilidade genética observados para o maçarico-rasteirinho serem altos e 
incomuns entre os maçaricos, não há um padrão global claro de estrutura genética para a 
espécie. Neste contexto, as áreas costeiras visitadas pelas aves migratórias no norte do 
Brasil, principalmente a Praia de Panaquatira e a Ilha de Maiaú no Maranhão, por 
abrigarem o maior de número de aves representativas da variação genética da espécie, 
devem ser preservadas antes que os efeitos no tamanho efetivo populacional possam 
influenciar os processos genéticos, e antes que os efeitos de deriva genética e de 
endocruzamento possam restringir no longo prazo, a viabilidade da espécie. 
 
 
Palavras-chave: maçarico-rasteirinho, filogeografia, conservação 
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ESTUDO COMPARATIVO DAS DIETAS DE BUTEO ALBICAUDATUS 
(ACCIPITRIDAE) E TYTO ALBA (TYTONIDAE) NA REGIÃO DE JUIZ DE 
FORA, MG 
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SP (e-mail: mottajr@ib.usp.br) 
 
 
Tem sido argumentado por vários autores que a sobreposição trófica entre aves de 
rapina diurnas e noturnas seria muito baixa, tendo em vista os distintos horários de caça. 
No entanto, outros autores argumentam que presas com hábitos crepusculares ou ativas 
tanto durante o dia como à noite poderiam mudar este quadro. Objetivando testar essas 
idéias procedemos a um estudo comparativo das dietas do gavião-de-rabo-branco (Buteo 
albicaudatus) e da suindara (Tyto alba). O local do estudo foi a região de Juiz de Fora 
(MG), onde foram coletadas respectivamente 259 e 131 pelotas, entre agosto de 2000 e 
setembro de 2001. As presas foram identificadas por meio de coleção de referência da 
área de estudo, a qual também serviu de base para as massas médias de cada espécie de 
presa, usadas para se estimar a biomassa bruta ingerida. A análise desse material, após 
tratamento com solução aquosa de NaOH a 10% durante 4 h, revelou respectivamente 
3292 e 919 presas individuais. Em termos numéricos, para B. albicaudatus os 
invertebrados, especialmente Acrididae (gafanhotos), representaram 88% da dieta. Já 
para T. alba os vertebrados, em especial roedores, foram os mais importantes (63,3%). 
Quando se analisa a dieta em termos de biomassa bruta ingerida nota-se que os 
vertebrados agora representam 76,6% das presas do gavião, revertendo o quadro 
anterior. Para a suindara, a importância dos vertebrados aumenta ainda mais em 
biomassa (96,9%). Cabe ressaltar que para os invertebrados, o gavião concentrou-se em 
insetos ativos durante o dia (gafanhotos) enquanto a coruja o fez com insetos noturnos 
(esperanças - Tettigonidae e grilos - Gryllidae). Já no caso dos vertebrados, embora 
houvesse certa coincidência quanto aos roedores mais predados (Calomys tener, Akodon 
spp, Oligoryzomys spp) por ambas aves de rapina, o gavião consumiu 11,5% de 
biomassa de aves, enquanto a suindara apenas predou um Turdus sp (0,9% da biomassa 
total). Se por um lado o consumo de insetos seguiu os respectivos períodos de atividade 
de cada rapinante, o mesmo não aconteceu com os roedores, os quais são crepusculares-
noturnos. Assim, os gaviões aparentemente também utilizam as horas crepusculares 
para caçar, o que resultou em certa sobreposição com as corujas quanto a estes roedores.  
 
Palavras-Chave: Buteo albicaudatus, Tyto alba, dieta. 
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HIPÓTESE FILOGEOGRÁFICA PARA A DIVERSIFICAÇÃO DO GÊNERO 
ABURRIA, INCLUINDO AS ESPÉCIES DE CUJUBINS E JACUTINGA 
(GALLIFORMES: CRACIDAE) 
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A família Cracidae possui representantes distribuídos principalmente na região 
neotropical, e onze gêneros são reconhecidos atualmente. A sistemática e a taxonomia 
dos representantes desta família é complexa e a validade do gênero Pipile Bonaparte, 
1856 e a sua independência do gênero Aburria Reinchenbach, 1853 já foi questionada 
por outros autores. Com o objetivo de se reavaliar esta questão e para sugerir uma 
hipótese filogeográfica para a diversificação do grupo analisamos 2.727 nucleotídeos do 
DNA mitocondrial (citocromo-b, ND2 e Região Controladora) e 151 caracteres 
osteológicos. Nossa análise das seqüências de DNA sugere que Aburri aburri faz parte 
do mesmo clado que inclui as espécies de Pipile. As distâncias genéticas entre 
Aburria/Pipile são equivalentes às distâncias estimadas entre outras espécies 
congenéricas de cracídeos, com status taxonômico que não apresenta controvérsias. 
Apesar dos caracteres osteológicos não apresentarem sinal filogenético para resolver 
relações filogenéticas entre espécies, cinco sinapomorfias foram encontradas para 
Aburria e Pipile. Com base nos nossos resultados, sugere-se que as espécies 
pertencentes ao gênero Pipile sejam transferidas para o gênero Aburria. Estimamos que 
as especiações no grupo ocorreram no Plio-Pleistoceno e propomos uma hipótese para a 
sua diversificação baseada em eventos de vicariância relacionados com as transgressões 
marinhas e a formação da Laguna Amazônica há aproximadamente 2.5 ma. 
 
Keywords: Pipile, Aburria, biogeografia 
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UTILIZAÇÃO DE NINHOS ARTIFICIAIS POR AVES NO MUNICÍPIO DE 
SÃO FRANCISCO DE ASSIS, REGIÃO DA CAMPANHA DO RIO GRANDE 
DO Sul. 
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Cavidades naturais são facilmente encontradas em florestas não perturbadas pelo 
homem e têm grande importância como recurso para a fauna, especialmente para 
algumas espécies de aves que as utilizam como locais de nidificação. Tanto áreas 
urbanas quanto rurais apresentam uma tendência a diminuir a oferta de cavidades 
através da remoção de árvores velhas e galhos secos. Pretende-se com esse estudo 
verificar quais espécies de aves utilizam as caixas para nidificação ou abrigo e verificar 
a freqüência de ocupação conforme as variáveis: diâmetro da abertura, localização na 
mata e altura em relação ao solo. Este projeto vem sendo desenvolvido em um 
fragmento florestal no município de São Francisco de Assis, RS (29º36’S e 54º54’W). 
Foram confeccionadas oitenta caixas-ninho com madeira de Pinus (45cm x 20 x 18) 
sendo 50% com abertura com 5 cm de diâmetro e 50% com 10 cm. As caixas-ninho 
foram instaladas em setembro de 2003, em linha, na borda e no interior do fragmento 
(40 em cada ambiente), com espaçamento de 20 m. Foram distribuídas alternadamente a 
3 e 6 metros de altura e, da mesma forma, foram distribuídas conforme o diâmetro da 
abertura. As caixas estão sendo revisadas quinzenalmente, com exceção dos meses de 
inverno (mensalmente), e a presença de quaisquer animais ou vestígios é registrada. Ao 
longo da estação não reprodutiva, 17 caixas foram utilizadas como abrigo por Pyrrhura 
frontalis (15) e Otus choliba (2). Apenas três caixas foram utilizadas como local para 
ninho, uma por Dendrocolaptes platyrostris em dezembro de 2003, e duas por P. 
frontalis em setembro de 2004. Foi observada uma grande ocupação, principalmente por 
himenópteros, visto que 25% das caixas foram ocupadas, em algum momento, por 
abelhas e 52,5% por vespas e formigas. Também foram encontrados nas caixas 
invertebrados como aranhas, besouros, lacraias, caracóis e baratas ou vertebrados como 
anfíbios (Scinax fuscovarius) e um roedor (não identificado). 
 
Palavras-chave: cavidades naturais, ninhos artificiais, reprodução. 
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O Rio Grande do Sul apresenta 624 espécies de aves, das quais 128 (20,5%) encontram-
se ameaçadas. Destas, a grande maioria das espécies concentra-se nas poucas áreas de 
florestas que ainda podem ser encontradas. Do restante, aproximadamente 17,2% das 
espécies ameaçadas vivem em áreas de campo bem preservadas, caracterizadas pelo 
capim alto e denso, incompatível com a agropecuária e, freqüentemente, sob ameaça do 
fogo. Outros 8,6% habitam ambientes úmidos específicos. Tendo por objetivo conhecer 
a composição e riqueza da avifauna no município de São Francisco de Assis (29º36’S e 
54º54’W), região da Campanha do estado, um levantamento qualitativo vem sendo 
realizado desde dezembro de 2003. A área de estudo caracteriza-se por apresentar 
diversos ambientes de área aberta (campos, lavouras, banhados, açudes, capoeiras e 
capinzais úmidos) e fragmentos florestais. Os dados estão sendo coletados através de 
transectos quinzenais, iniciando até uma hora após o nascer do sol e prosseguindo por 4 
h, com o auxílio de binóculo 8 x 30, sendo registradas todas as aves vistas ou ouvidas 
em cada ambiente. Os transectos procuram contemplar os diversos ambientes presentes 
na região, e que constantemente sofrem algum tipo de perturbação antrópica. Foram 
registradas até o momento 200 espécies distribuídas em 46 famílias, 9 das quais 
constam no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção do RS sob alguma 
categoria de ameaça (CR – criticamente em perigo, EN – em perigo e VU – vulnerável) 
e outras 2 com dados insuficientes (DD). Nos capinzais, geralmente úmidos e bem 
preservados, foram encontradas até o momento Culicivora caudata – CR, Cisthotorus 
platensis, Sporophila palustris – EN, Sporophila bouvreuil e Porzana albicollis – DD; 
nas áreas florestais Amazona pretrei, Ramphastos toco e Dryocopus lineatus – VU; em 
capoeiras úmidas Crotophaga major – VU; em lavoura Heteroxolmis dominicana – VU 
e, nos açudes Cairina moschata – EN. Também foram encontradas na área de estudo, 
aves com baixa densidade ou com suposto declínio populacional, segundo o Livro 
Vermelho, tais como Aratinga leucophthalmus, Micrastur semitorquatus e Glaucidium 
brasilianum, todas associadas a fragmentos florestais.  
 
Palavras-chave: Região da Campanha gaúcha, levantamento qualitativo, espécies 
ameaçadas. 
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A DISPERSÃO DE SEMENTES POR AVES E O PROCESSO DE 
RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES, MARECHAL CÂNDIDO RONDON – 
PARANÁ. 
 
 
GUENTHER, M.; NASCIMENTO JÚNIOR, A.F. 
GEA – Grupo de Estudos em Ecologia, Etologia e Educação Ambiental 
Curso de Ciências Biológicas – Universidade Paranaense - UNIPAR – Campus Toledo. 
marcusguenther@bol.com.br 
 
 
Algumas espécies de plantas necessitam de alguns agentes externos para que suas 
sementes sejam transportadas da planta mãe até, por exemplo, em aras de sucessão 
vegetal. Produzem desta forma, em seus frutos uma polpa que serve de recompensa aos 
dispersores. Este trabalho tem como objetivo estudar o processo de sucessão vegetal 
através da dispersão de sementes, utilizando o método de poleiros artificiais em uma 
área de mata ciliar degradada. Os poleiros foram instalados no mês de julho de 2004 em 
uma área degradada de 120 m ao lado esquerdo do córrego Guavirá, Marechal Cândido 
Rondon-Paraná. Estes poleiros, com três pontos de pouso cada e juntamente com seus 
coletores, foram dispostos nas seguintes medidas: 1, 15 e 30 metros de distância do 
córrego, com duas repetições cada. As observações dos pássaros foram feitas somente 
na localidade do estudo e as fezes coletadas quinzenalmente. Em 18 horas de 
observação foram identificadas cinco espécies de pássaros sobre os poleiros, que 
apresentam dieta frugivora e/ou onívora: Melanerpes candidus, Pithangus sulphuratus, 
Tyrannus melancholicus, Zonotrichia capensis, Euphonia chlorotica. Nos meses de 
julho, agosto e setembro foram coletadas 503, 3.258 e 574 sementes, respectivamente, 
totalizando 4.335 sementes coletadas. Dentre elas, 2.651 são da espécie Cecropia 
pachystachya e 225 da espécie Fuchsiae folia. Os resultados mostram uma marcada 
sazonalidade nos tipos de frutos. As espécies de aves identificadas podem ser ativos 
dispersores de sementes, contribuindo no processo regenerativo das matas ciliares 
degradadas, e que a proposta de poleiros artificiais demonstra ser eficiente em 
programas de recuperação florestal. 
 
Palavras chave: Ornitocoria, Dispersores, Poleiros. 
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LEVANTAMENTO ORNITOLÓGICO EM ASSIS BRASIL, ESTADO DO 
ACRE, NA FRONTEIRA TRI-NACIONAL, BRASIL, PERU E BOLÍVIA 
 
 
Edson Guillherme 

Departamento de Ciências da Natureza, Laboratório de Paleontologia, Universidade Federal do 
Acre, Campus, BR – 364  Km 04, Rio Branco, Cep: 69915-900, e-mail:guilherme@ufac.br 
 
A região do vale do rio Acre, situada na porção sul-ocidental da Amazônia legal, é a 
mais antropizada do Estado do Acre e uma das mais pobremente conhecidas em relação 
à sua biodiversidade. O Município de Assis Brasil, localizado nesta área, limita as terras 
brasileiras dos nossos vizinhos Peru e Bolívia e, permaneceu praticamente isolado dos 
demais municípios do Acre pela falta de estradas que só recentemente foram 
pavimentadas. Dando continuidade ao projeto de integração do Brasil aos países 
andinos, o Governo do Estado do Acre está planejando construir, ainda este ano, uma 
ponte ao longo do Rio Acre naquele município ligando a cidade de Assis Brasil à cidade 
de Iñapari no Peru. Desta forma, fomos convidados por representantes do Departamento 
de Estradas e Rodagem do Estado, para realizar um levantamento preliminar da 
ornitofauna da área de influência do empreendimento, como parte dos dados de um 
Relatório de Impacto. O levantamento foi realizado no período de 04 a 09 de março de 
2004 em mata, capoeira, áreas abertas e um baixio alagado no oeste da cidade de Assis 
Brasil (10º56’S; 69º34’O). As aves foram observadas com binóculos e, para captura no 
sub-bosque da floresta, foram utilizadas 10 redes de neblina de 12 m de comprimento 
por 2 m altura e malhas de 36 mm. Aproximadamente 112 espécies foram identificadas, 
distribuídas em 35 Famílias e 16 Ordens. Cabe destacar o registro de duas migrantes 
setentrionais, Tyrannus tyrannus e Catharus ustulatus. Sete espécies: Amazilia lactea 
bartletti, Pteroglossus beauharnaesii, Ortalis guttata,  Mionectes oleagineus maynana, 
Aratinga weddellii, Thamnomanes schistogynus e Ramphocelus nigrogularis, são 
endêmicas ou possuem distribuição geográfica restrita à Amazônia sul-ocidental. Cabe-
nos enfocar também o primeiro registro documentado para o Acre do “gaviãozinho” 
Gampsonyx swainsonii. Outras espécies registradas foram: Buteo brachyurus, Columba 
plumbea, Opisthocomus hoazin, Brotogeris cyanopterus, Brotogeris sanctithomae, 
Amazona ochrocephala, Campylopterus largipennis, Phaethornis ruber, Trogon 
curucui, Baryphthengus martii, Bucco macrodactylus, Tabara major, Thamnophilus 
schistaceus, Thamnomanes ardesiacus, Myrmotherula hauxwelli, Myrmotherula 
longipennis, Myrmotherula menetriesii, Hylophylax naevia, Furnarius leucopus, 
Ochthornis littoralis, Tyrannus savana, Leptopogon amaurocephalus, Machaeropterus 
pyrocephalus, Pipra fasciicauda, Donacobius atricapillus, Thryothorus genibarbis, 
Turdus amaurochalinus, Turdus ignobilis, Lanio versicolor, Sporophila bouvronides, 
Sporophila castaneiventris, Arremon taciturnus, Psarocolius angustifrons, Leistes 
militaris e Scaphidura oryzivora. Palavras-chave: Aves; Estado do Acre; Floresta 
Amazônica. Apoio logístico – Governo do Estado do Acre - DERACRE 
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VARIAÇÕES VOCAIS DE CRYPTURELLUS NOCTIVAGUS ZABELE: 
DIFERENÇAS ENTRE O CATIVEIRO E O AMBIENTE NATURAL 
 
 
Guimarães, Letícia1; Garzon, Bruno1; Young, Robert2; Bohórquez, Germán A. 
Mahecha2,3 
1Museu de Ciências Naturais PUC Minas (leticiag@pucminas.br / brunoc@pucminas.com.br); 2 
Mestrado em Zoologia de Vertebrados PUC Minas (mahecha@icb.ufmg.br / 
robyoung@pucminas.br); 3 UFMG 
 
 
No grupo das aves as vocalizações apresentam variações que permitem distinguir 
espécies, indivíduos de diferentes localidades geográficas e até mesmo indivíduos de 
uma mesma população. Essas variações podem estar relacionadas à diferentes tipos de 
ambiente e pressões que cada população sofre, sendo que o isolamento reprodutivo pode 
ser uma das conseqüências das mesmas. Animais mantidos em ambientes de cativeiro 
com estrutura muito diferente de ambientes naturais podem estar propícios a alterações 
comportamentais, tendo como conseqüência o não reconhecimento dos indivíduos 
cativos pelos indivíduos silvestres, acarretando problemas para programas de 
reintrodução e conservação das espécies. O presente trabalho objetivou a análise 
comparativa da estrutura das vocalizações de indivíduos cativos e silvestres de 
Crypturellus noctivagus zabele (zabelê), verificando a existência de variações vocais 
entre os dois grupos submetidos a diferentes pressões ambientais. Indivíduos cativos 
foram gravados no zoológico da FZB-BH e no criatório conservacionista CRAX 
(BH/MG), e silvestres na APE de Juramento (MG), utilizando gravador mini-cassete, 
sem filtro, e microfone acoplado a refletor parabólico. Foram analisados 96 sonogramas 
no software Wavesurfer 1.2, sendo mensurados parâmetros de freqüência e tempo das 
notas. A variação foi testada através da análise de Kruskal-Wallis, com Mann-Whitney 
como teste Post Hoc. Verificou-se variações significativas entre as vocalizações dos 
indivíduos livres e de cativeiro, sendo que todos os parâmetros de freqüência 
apresentaram diferenças significativas entre os dois grupos. Apenas a duração da nota 
quatro não apresenta variação significativa entre os espécimes livres e cativos (W=471; 
N=15, N= 81; p= 0,167). A existência de variações significativas no canto de indivíduos 
cativos e livres pode constituir uma barreira para reconhecimento intraespecífico e, 
portanto, para a reintrodução bem sucedida de espécimes criados em cativeiro. No 
entanto, o isolamento vocal entre indivíduos de zabelê não foi testado no presente 
estudo, sendo este apenas um dos primeiros passos para estudos mais complexos sobre 
variações na vocalização de C. n. zabele e de outras espécies de aves crípticas. 
 
Palavras chave: vocalização, variações vocais, conservação 
Órgãos financiadores: COPASA-MG, FIP-PUC Minas, CAPES Apoio: CRAX, FZB-
BH, MCN-PUC Minas 
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RESULTADOS DE 10 ANOS DE PESQUISAS CITOGENÉTICAS EM AVES DA 
ARGENTINA 
 
 
Ricardo José Gunski1; Analía del Valle Garnero1, Mario Angel Ledesma2, Luana 
Pereira Dos Santos1. 
1Lab. Genética, Cs. Biológicas, Campus Porto Nacional, UFT, Rua 03, Q17, Jardim dos Ipes, 
CEP 77500-000, Porto Nacional, TO. Brasil. rgunski@uft.edu.br, Dpto. de Genética, 
F.C.E.Q.yN – U.Na.M. Félix de Azara 1552 – 6° piso. Posadas, Misiones, Argentina. CP 3300.  
 
 
No presente trabalho se descrevem os resultados da análise cariotípica de 63 espécies 
pertencentes a 12 Ordens da Classe Aves, material que foi obtido nas províncias 
fitogeográficas da Selva Paranaense e do Chaco úmido, zoológicos da Argentina e das 
Bases Jubany (Shetlands do Sul) e Orcadas (Orcadas do Sul) do Continente Antártico, 
entre os anos de 1993 e 2003. Para a obtenção do material de estudo foram empregadas 
as técnicas de cultura direta de medula óssea, cultura do bulbo de penas em crescimento 
e cultura de longa duração de linfócitos do sangue periférico. Foram estudados 
exemplares pertencentes aos seguintes Ordens: Sphenisciformes (6 sps.), Rheiformes (2 
sps.), Tinamiformes (4 sps.), Procellariiformes (4 sps.), Pelecaniformes (1 sp.), 
Galliformes (4 sps.), Charadriiformes (5 sps.), Columbiformes (7 sps.), Psittaciformes 
(6 sps.), Caprimulgiformes (6 sps.), Piciformes (3 sps) e Passeriformes (15 sps.). Os 
números cromossômicos encontrados apresentaram uma ampla margem de variação, 
desde 2n=60 em Platyrinchus mystaceus ate 2n=96 nos machos de Pygoscelis adeliae. 
A partir dos resultados obtidos, prantearam-se questões de interesse não só desde o 
ponto de vista citogenético, mas também no aspecto taxonômico evolutivo, como por 
exemplo a presença em Nyctibius griseus de cromossomos sexuais sem heteromorfismo, 
porém claramente diferenciáveis por meio do bandeamento C; a descrição de um 
sistema múltiplo de determinação cromossômica do sexo em Pygoscelis adeliae 
(Z1Z2W�/Z1Z1Z2Z2�), fato praticamente desconhecido nas aves; os diferentes casos 
de polimorfismo cromossômico observados em Nothura maculosa, Columbina picui e 
Zonotrichia capensis; a monossomia do par três em exemplares do pica pau do campo 
(Colaptes campestris); as diferenças no número diplóide de algumas espécies com 
relação aos dados previamente publicados ou a constância cariotípica de alguns grupos 
como Columbidae, comparados com a marcada variabilidade morfológica de outros 
como a Família Tyrannidae, constituem alguns exemplos que permitem compreender os 
possíveis mecanismos da evolução cariotípica na Classe Aves, o grupo de vertebrados 
menos conhecido sob o aspecto citogenético.       
 
Palavras chave: citogenética, cromossomos sexuais, polimorfismos cromossômicos 
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EFFECTS OF FOREST FRAGMENTATION ON BEHAVIOUR AND 
POPULATION- ECOLOGY OF SELECTED BIRD SPECIES OF THE MATA 
ATLÂNTICA IN THE STATE OF SÃO PAULO 
  
  
M.M. Hansbauer1, I. Storch², R. Pimentel³, R. Iartelli³,  J.P. Metzger³,  S. Leu², R.  
Borntraeger1, J.P. Nieto Holguin², U. Hettich1 
1 Munich University of Technical Sciences, Wildlife Research and  Management Unit; 
Munich,Germany 
² University of Freiburg, Department of Wildlife Ecology and Management; Freiburg, Germany 
³ University of São Paulo, Department of Ecology; São Paulo 
* correspondence: Miriam-Melanie@web.de 
  
  
The Mata Atlantic is a global biodiversity hotspot rich in endemic and threatened 
species. Due to urban development and agriculture, deforestation proceeds rapidly, and 
is therefore a major challenge for biodiversity conservation. Mata Atlantica fragments 
differ in size, successional stage, vegetation structure, connectivity, and surrounding 
matrix. Within this landscape, some forest bird species may survive only in the largest 
fragments, while others may traverse the matrix and move between fragments. The 
objective of our study is to assess how forest fragmentation and landscape features 
affect the movements of different forest bird species, since survival of forest birds may 
partly depend on the species' ability to move between fragments. In the area of Caucaia 
(Sao Paulo, 23°35'S, 23°50'S / 46°45'W, 47°15'W) we chose 5 fragments (3 - 300 ha) 
and a control area – a natural reserve of 10,000 ha – as our study areas. We use radio 
telemetry on three forest bird species: Chiroxiphia caudata (Pipridae), Pyriglena 
leucoptera (Thaminophilidae) and Sclerurus scansor (Furnariidae). Via daily 
triangulation the position and hence movements of tagged individuals are documented. 
Vegetation structure related to individual bird occurrence is analysed to see habitat 
preferences. To get further information about the densities of these three species, point 
counts are conducted in the interior of the fragments, as well as near the border.  All 
results will be analysed in a landscape context to see, if fragment size, vegetation 
structure within the fragments, connectivity of the fragments, matrix structure, or forest 
cover within the landscape have an influence on bird behaviour. The results will provide 
valuable insight into habitat use and dependency on forest structures of bird species in 
fragmented landscapes.  They will contribute to optimising landscape planning for 
maintaining biodiversity within fragmented forest landscapes of the Mata Atlântica. 
Until September 2004, we obtained daily locations for periods of at least 3 weeks for 25 
individuals of C. caudata (11 in the unfragmented control area (CA), 14 in the 
fragmented landscape (FL)), 10 individuals of P. leucoptera (4 (CA) and 6 (FL)) and 12 
individuals of S. scansor (9 (CA) and 3 (FL)). The birds used areas of 1 to 9 ha (C. 
caudata), 10 to 17 ha (P. leucoptera), and 7 to 16 ha (S. scansor). Results are 
preliminary and do not yet allow conclusions regarding bird response to fragmentation.  
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AMPLITUDE DE NICHO ALIMENTAR DE AVES FRUGÍVORAS NA 
FLORESTA ATLÂNTICA: INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS 
MORFOLÓGICAS E NUTRICIONAIS NA SELEÇÃO DE FRUTOS. 
 
 
Érica Hasui e Wesley Rodrigues Silva 
Laboratório de Interações Vertebrados-Plantas, Depto de Zoologia, IB-Unicamp, CP 6109, 
13083-970 Campinas, SP. E-mail: ericahasui@yahoo.com , wesley@unicamp.br 
 
 
A seleção de frutos por aves envolve relações complexas entre as características 
morfológicas e nutricionais dos frutos com as necessidades fisiológicas e as habilidades 
comportamentais das aves. Para estudar estas relações foram analisadas as estratégias 
alimentares de 31 espécies de aves durante três anos na Floresta Atlântica do sudeste do 
Brasil (Parque Estadual Intervales, SP). A dieta foi avaliada através de observações 
diretas do comportamento alimentar e por meio de análises das fezes das aves 
capturadas em redes de neblina. Simultaneamente, todos os frutos ornitocóricos 
encontrados na área de estudo foram caracterizados morfológica e nutricionalmente. As 
aves frugívoras apresentaram diferentes estratégias alimentares, que variaram em 
riqueza de espécies consumidas, nos critérios de seleção morfológico-nutricional, bem 
como na amplitude de variação destes critérios. A estratégia mais freqüente foi a dieta 
diversificada com alta riqueza de espécies e flexibilidade nutricional, mas, ao mesmo 
tempo, com alta seletividade morfológica. O contraste entre a restrição morfológica e a 
diversidade de espécies consumidas deve-se, provavelmente, à riqueza de espécies na 
Floresta Atlântica, associada a um processo de convergência evolutiva direcionado a um 
tipo morfológico de fruto comum. O tamanho corpóreo da ave pode ter uma certa 
influência sobre o grau de seletividade morfológica dos frutos, onde as aves menores 
seriam mais seletivas. No entanto, a relação parece ser fraca em função da plasticidade 
comportamental verificada nas aves menores, que ultrapassam suas limitações 
morfológicas impostas pela largura do bico. A flexibilidade nutricional deve estar 
relacionada com o “trade-off” entre a alta variação nutricional encontrada nas espécies 
de frutos da Floresta Atlântica e a habilidade da ave em diversificar sua dieta. Em 
relação à semelhança nos critérios de seleção, as maiores afinidades foram encontradas 
nas aves pequenas (Emberizidae e Pipridae) que selecionaram os menores frutos com 
altas % de açúcar solúvel. Por outro lado, as espécies maiores (Ramphastidae, Cracidae, 
Cotingidae e Muscicapidae) mostram as maiores divergências interspecíficas nos 
critérios adotados. Estes resultados podem ter implicações evolutivas no mutualismo 
plantas/frugívoros. 
 
Palavras-chaves: nicho alimentar, frugivoria, seleção de fruto. 
Apoio: CNPq, CAPES, FMB, BIOTA/FAPESP (www.biota.org.br). 
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VARIAÇÃO NA COMUNIDADE DE AVES EM DIFERENTES FISIONOMIAS 
DA FLORESTA ATLÂNTICA NO SUDESTE DO BRASIL. 
 
 
Érica Hasui1, Verônica Souza da Motta Gomes2 e Wesley Rodrigues Silva1 
1Laboratório de Interações Vertebrados-Plantas, Depto de Zoologia, IB-Unicamp, CP 6109, 
13083-970 Campinas, SP. E-mail: ericahasui@yahoo.com, wesley@unicamp.br 
2PG - Ecologia, CCS, IB, UFRJ, CP 68020, 21941-540 Rio de Janeiro, RJ. Email: 
vsmgomes@yahoo.com.br 
 
 
Muitos estudos ressaltam a influência da estrutura da vegetação na composição e 
abundância de espécies de aves. No entanto outros aspectos igualmente importantes, 
como disponibilidade de alimento e composição florística, deveriam ser considerados 
nestes estudos, mas normalmente são negligenciados. Assim, este trabalho examinou, 
simultaneamente, a contribuição de cada um destes componentes sobre o padrão de 
abundância e riqueza de espécies de aves considerando as diferenças fisionômicas da 
Floresta Atlântica no Parque Estadual Intervales, entre abril de 1999 e março de 2002. 
Foram estabelecidas cinco unidades amostrais em cada tipo de fisionomia (topo de 
morro - TM, encosta - EN, fundo de vale - FV e floresta secundária – FS), compostas de 
uma linha de redes para a captura das aves com parcelas adjacentes a esta linha para 
obtenção de informações bióticas. As aves exibiram diferenças no grau de tolerância à 
variação na vegetação. Os insetívoros de sub-bosque foram mais sensíveis às variações 
na estrutura da vegetação e no hábito de vida das plantas, sendo mais freqüentes nas 
unidades de maior densidade de plantas no sub-bosque. Entre os frugívoros foram 
encontrados dois padrões: (1) onívoros/insetívoros de borda e os frugívoros/insetívoros 
foram principalmente relacionados com alta abundância de frutos, (2) 
frugívoros/insetívoros de borda responderam melhor às variações na composição 
florística, sendo mais freqüentes em unidades com maior abundância de indivíduos em 
frutificação de Melastomataceae. Os granívoros foram relacionados com a abundância 
de bambus em frutificação. A comparação entre fisionomias mostrou também que as 
perturbações antrópicas podem prejudicar determinadas guildas e beneficiar outras. 
Assim, o aumento na densidade de plantas arbustivas e herbáceas no sub-bosque em FS 
favoreceu a ocupação ou aumento em abundância de espécies mais móveis e 
generalistas, como os onívoros /insetívoros de borda, e também espécies insetívoras, 
que provavelmente encontraram condições mais favoráveis de disponibilidade de 
insetos. Ao mesmo tempo, os frugívoros de dossel foram prejudicados possivelmente 
pela redução de recursos neste estrato ou pela redução de espécies vegetais importantes 
para esta guilda. 
 
Palavras-chaves: estrutura da vegetação, seleção de habitat, comunidade de aves. 
Apoio: CNPq, CAPES, FMB, BIOTA/FAPESP (www.biota.org.br). 
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ANILHAMENTO DA AVIFAUNA EM AMBIENTES ALTERADOS DE MATA 
ATLÂNTICA, NA SERRA DO ITAPETY, MOGI DAS CRUZES, SP. 
 
 
Rodnei Iartelli 
Centro de Monitoramento Ambiental da Serra do Itapety – Cemasi. iartelli@yahoo.com.br 
 
 
 Modificações na composição vegetal alteram, entre outros componentes, as 
comunidades animais, pois expõe as espécies à ação de predadores, diminui a 
disponibilidade de recursos alimentares, locais para abrigo e nidificação. Este trabalho 
teve como objetivo comparar as comunidades de aves em dois ambientes alterados em 
uma área de Mata Atlântica, sendo que os mesmos diferem pelo grau de conservação. O 
Parque Natural Municipal da Serra do Itapety (23º 28’S 46º 09’O) situa-se no município 
de Mogi das Cruzes, SP, com uma área de 352,3 ha e altitudes que variam de 807 a 
1141 m. A vegetação é caracterizada como floresta Ombrófila Densa Montana, 
apresentando diferentes estágios de regeneração. Entre os meses de março de 2003 e 
maio de 2004, foram realizadas capturas mensais em duas trilhas do Parque: Trilha do 
Ouriço (TO), caracterizada por uma vegetação em estágio secundário inicial de 
regeneração, e Trilha da Canela-Branca (TC), com vegetação em estágio secundário 
tardio. Utilizando dez redes de neblina malha 36 mm, abertas três dias consecutivos, 
alternando os meses em cada trilha. Sendo capturados 218 indivíduos de 39 espécies, na 
TO (1345 H/R) 120 indivíduos de 37 espécies, as mais representativas foram 
Tachyphonus coronatus (n = 9) e freqüência de captura (FC) 0,67, seguida por Saltator 
similis e Chiroxiphia caudata (n = 8)  FC = 0,59. Dez espécies foram representados por 
apenas um indivíduo com FC = 0,07, entre elas Myrmeciza squamosa e Xenops minutus 
e 19 indivíduos foram recapturados. Na TC (1015 H/R) 99 indivíduos de 26 espécies 
foram capturados, as mais freqüentes foram Haplospiza unicolor (n = 12) FC = 1,18, 
seguida por C. caudata (n =11) FC = 1,08, Pyriglena leucoptera e Lepidocolaptes 
fuscus (n = 6) FC = 0,59. Quatro espécies foram capturadas apenas uma vez (FC = 0,1) 
tais como S. similis e Cyclarhis gujanensis, 12 indivíduos foram recapturados. Apenas 
um Schiffornis virescens foi anilhado na TC e recapturado na TO. O índice de 
similaridade entre as áreas (Jaccard) foi de 61,5%. 
 
Palavras Chave: comunidade; vegetação; regeneração. 
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ATUALIZAÇÃO DA LISTA DE AVES DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL 
DA SERRA DO ITAPETY, MOGI DAS CRUZES, SP. 
 
 
Rodnei Iartelli 
Centro de Monitoramento Ambiental da Serra do Itapety – Cemasi. iartelli@yahoo.com.br 
 
 
O Parque Natural Municipal da Serra do Itapety (23º 28’S, 46º 09’O) situa-se em 
perímetro urbano, no município de Mogi das Cruzes, SP, possui uma área de 352,3 
hectares, e localiza-se na face centro sul da Serra do Itapety, com altitudes que variam 
de 807 a 1141 m. A vegetação é caracterizada como floresta Ombrófila Densa Montana, 
apresentando diferentes estágios de regeneração. Até o ano de 1989 o parque era uma 
das principiais áreas de lazer para a população de toda a região, com um grande número 
de visitantes, que causavam muito impactos (poluição sonora, grande quantidade de lixo 
e depredação do ambiente). A partir de 1995, após a elaboração do plano de manejo 
estabeleceu-se que o Parque comportaria no máximo 120 visitantes por dia, sendo estas 
visitas monitoradas e conciliadas com atividades de educação ambiental. Atualmente 
um dos principais problemas do Parque é a pressão causada pelas propriedades 
particulares que o circundam. Este trabalho teve como objetivo acrescentar novas 
espécies à lista preliminar de aves do Parque Natural Municipal da Serra do Itapety. Nos 
anos de 1999 e 2000, foram realizadas esporadicamente observações direta e algumas 
capturas com redes de neblina. Entre outubro de 2001 a setembro de 2002 foram 
estabelecidos 12 pontos de escutas, realizadas observações mensais de 20 minutos em 
cada ponto. Em março de 2003 iniciou-se a captura e anilhamento mensal, estendendo-
se até maio de 2004, utilizando 10 redes malha 36 mm, abertas por três dias 
consecutivos alterando os locais a cada mês. A partir de 2001 foram realizadas 72 horas 
de observações e 2360 horas redes. Sendo registradas 44 novas espécies para o Parque, 
elevando de 119 espécies no ano de 1995, para 163 espécies na lista atual, divididas em 
14 ordens e 31 famílias. No entanto, 20 espécies que constavam na lista anterior não 
foram registradas no presente estudo, isto pode ter ocorrido por determinadas espécies 
terem densidade populacional baixa para a área, ou que permanecem pouco tempo no 
local (vagantes) e ocupam ocasionalmente a área, ou migratórias, ou ser espécies de 
vocalização e/ou visualização pouco conspículas sendo assim de difícil identificação, ou 
possíveis erros de identificação, tais como Xiphorhynchus picus e Platyrinchus 
leucoryphus. 
 
Palavra Chave: Avifauna, Lista de espécies, Parque Natural. 
 
 
 
 



 249 

 

 
XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia 
21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 
 

 
PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES DA FAMÍLIA PICIDAE NO 
ESTADO DO PARANÁ, BRASIL. 
 
 
Daniel Martins Isolani1, Arthur Ângelo Bispo2 
1. Mülleriana: Sociedade Fritz Müller de Ciências Naturais email: 
daniel_isolani@yahoo.com.br; 2.PPG Bio Animal – UNESP/IBILCE email: 
arthurbis@yahoo.com. 
 
 
O conhecimento a respeito da distribuição das espécies pode ser uma importante 
ferramenta para o manejo e conservação da fauna. Desta forma este estudo objetivou 
identificar padrões de distribuição com base nas áreas de ocorrência da Família Picidae 
no Estado do Paraná. Utilizando-se como fontes de dados, registros dos espécimes 
depositados na coleção de aves do Museu de História Natural Capão da Imbuia, Paraná 
e a literatura ornitológica disponível para o Estado. Com a obtenção das localidades de 
registros das espécies, estas foram plotadas sobre o mapa fitogeográfico original do 
Estado, juntamente com uma matriz cartográfica com quadrículas de 30’de latitude e 
30’ de longitude. Para as análises sobre o padrão de distribuição foram consideradas as 
seguintes unidades fitogeográficas: Floresta Ombrófila Densa (FOD), Floresta 
Ombrófila Mista (FOM), Floresta Estacional Semidecidual e Áreas de Estepe (CPO).Os 
resultados obtidos foram de 728 registros, sendo 164 provenientes de dados 
museológicos e 564 de referências bibliográficas, de 17 espécies e 8 gêneros. Os 
resultados indicaram que 53% apresentaram ampla distribuição, ocorrendo em todos os 
biomas: Picumnus cirratus, P. temminckii, Colaptes campestris, C. melanochlorors, 
Piculus aurulentus, Celeus flavesnces, Dryocopus lineatus, Melanerpes flavifrons e 
Veniliornis spilogaster No entanto, algumas espécies (23,5%), apresentaram pontos de 
ocorrência restritos a algum bioma: Piculus flavigula (FOD), Picumnus albosquamatus, 
Veniliornis passerinus e Campephilus melanoleucos (FES). As demais espécies (23,5%) 
apresentaram distribuição em dois ou três biomas: Picumnus nebulosos 
(FES\FOM\CPO), Dryocopus galeatus (FES\FOM), Melanerpes candidus e 
Campephilus robustus (FES\FOM\FOD). Analisando as formações fitogeográficas de 
acordo com a distribuição das espécies verificamos um maior índice de similaridade de 
Jaccard para a FES e FOM (0,812), seguida de FOM e FOD (0,785) e FOM e CPO 
(0,769) e a menor foi de 0,625 entre a FES e a CPO. Esta maior similaridade pode ser 
explicada pelas grandes áreas de transições entre as formações e entre as sobreposições 
de dois biomas como o caso da FOM e do CPO. No entanto áreas com baixa zona de 
transição como a FES e FOD apresentaram baixas similaridades. 
 
Palavra chave: Picidae, distribuição, Biomas, Paraná. 
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COMPORTAMENTO CLEPTOPARASITA DE PITANGUS SULPHURATUS 
(TYRANNIDAE) 
 
 
Shayana de Jesus1 ,  Maria Letícia de Loyola Casimiro1 e Emygdio Leite de Araújo 
Monteiro Filho2 
1. UFPR, Graduação em Ciências Biológicas, Curitiba, PR. (shay_bio@yahoo.com.br e 
mleticia_dlc@yahoo.com.br). 2. UFPR, Departamento de Zoologia.  
 
 
Cleptoparasitismo é uma estratégia alimentar adotada por vários grupos de animais. É 
particularmente difundido entre as aves, entretanto sua incidência entre os passeriformes 
não é freqüente. Este estudo é baseado nas observações do cleptoparasitismo do bem-te-
vi (Pitangus sulphuratus) sobre o pica-pau-do-campo (Colaptes campestris) numa área 
aberta do Campus Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná (Curitiba, PR). 
Os dados foram coletados em junho de 2004, com o auxílio de binóculos e câmara 
fotográfica. A maioria dos ataques foi feita por um único bem-te-vi, porém, houve uma 
ocasião em que dois outros se aproximaram para observá-lo investir contra os pica-paus. 
Os ataques foram mais freqüentes pela manhã e no final da tarde, quando os pica-paus 
se alimentavam de artrópodes capturados no solo. O bem-te-vi  permanecia geralmente 
pousado numa estaca próximo ao local onde os pica-paus forrageavam e podia executar 
dois tipos de investidas. O primeiro tipo consistia em voar diretamente sobre os pica-
paus e, o segundo, em voar até o solo próximo aos pica-paus, para então voar sobre eles. 
Nestas ocasiões, o alimento era roubado diretamente do bico da vítima. Apesar dos 
pica-paus apresentarem maior tamanho corpóreo e sempre estarem em um grupo de três 
indivíduos, não foram observadas tentativas de defesa. Também foi observado um 
suiriri-cavaleiro (Machetornis rixosus) tentando aproximar-se dos pica-paus, mas foi 
repelido pelo bem-te-vi. Desta forma, tendo em vista a passividade dos pica-paus e o 
comportamento de observação dos bem-te-vis, existe a grande probabilidade de que no 
futuro este comportamento se torne mais comum, pelo menos na área estudada. 
 
Palavras-chave: cleptoparasitismo; Pitangus sulphuratus; Colaptes campestris. 
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MONITORAMENTO DE POPULAÇÕES DE FALCONIFORMES NA BACIA 
DO RIO CANOAS (SC). 
 
 
Douglas Kajiwara1, Gustavo Trainini1, Camila S. Castilho1,2,3 e Jorge L. B. 
Albuquerque1,2,4 
1Associação Montanha Viva, Av Rodolfo Andermann, 1259 Urubici (SC), 88650-000, 2Projeto 
Penachos do Sul, 3cscastilho@hotmail.com, 4jlbalbuquerque@terra.com.br. 
 
 
A região da Serra Geral tem uma longa história de presença de espécies de 
falconiformes, animais constantemente ameaçados pela perda de habitat e caça de suas 
presas naturais. As queimadas nos campos de altitude, matas nebulares e matas de 
encosta, além da pecuária e reflorestamentos com Pinus sp. são pressões comuns na 
região que ainda não foram avaliadas. Com o objetivo de reunir informações sobre a 
distribuição e aspectos da biologia e ecologia dos falconiformes da região sul do Brasil, 
foi realizado um projeto piloto durante sete meses do ano de 2003, na região do Alto 
Canoas, rio pertencente ao município de Urubici (SC) (28º 00' 54" S: 49º 35' 30" W), 
que tem suas nascentes nos campos de altitude na região conhecida como Campo dos 
Padres. O método utilizado foi avistagem direta. Foram registradas 22 espécies de 
falconiformes, correspondendo a 51% das espécies esperadas para toda a região sul do 
Brasil. Dentre estas se destaca a águia-cinzenta (Harpyhaliaetus coronatus), espécie que 
figura a lista de espécies ameaçadas do IBAMA. Devido ao resultado satisfatório obtido 
com o projeto piloto, seguirá na região um projeto de contagens sazonais de 
falconiformes, e avaliação de status local de espécies críticas, visando à conservação das 
espécies e seus habitats. Este é um sub-projeto do Projeto monitoramento de 
biodiversidade em bacias hidrográficas da Mata Atlântica.  
 
Palavras chave: conservação, biodiversidade, levantamento de falconiformes. 
Apoio: CNPq - Projeto monitoramento de biodiversidade em bacias hidrográficas da 
Mata Atlântica. 
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COMUNIDADE DE AVES EM UM ECÓTONE (FLORESTA OMBRÓFILA 
DENSA E F.O. MISTA) NA SERRA DO CABRAL, MUNICÍPIO DE TIJUCAS 
DO SUL, PARANÁ. 
 
 
Nicholas Kaminski ¹ e Eduardo Carrano ² 
1. Acadêmico do Curso de Biologia, PUCPR. nicholask@onda.com.br 
2. Professor do Curso de Biologia, PUCPR. e.carrano@pucpr.br 
 
 
Ecótones são caracterizados por zonas de transição ou faixas de vegetação diferente que 
ocorrem em contato. A área de estudo é caracterizada por um ecótone entre a Floresta 
Ombrófila Densa (Floresta Atlântica) e Floresta Ombrófila Mista (Floresta com 
Araucária) com aproximadamente 300 ha, sendo denominada de Serra do Cabral 
(25º45’S - 49º20’W), no primeiro planalto paranaense, com altitudes variando entre 850 
e 1.350 m s.n.m, município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná. A região sofreu uma 
drástica alteração, principalmente com o corte de madeira, agricultura e pecuária; além 
da substituição de grandes áreas naturais por plantio de Pinus elliotti. Entre os meses de 
abril e setembro de 2004, foi realizado um inventário utilizando as técnicas 
ornitológicas tradicionais, contato direto (visual e auditivo) e captura em rede-de-
neblina, com amostragens mensais com dois dias de duração, totalizando 220 horas de 
observação. Os exemplares capturados foram marcados com anilhas fornecidas pelo 
CEMAVE, realizada morfometria, peso e mudas de penas. Até o momento foram 
registradas 152 espécies pertencentes a 38 famílias distintas, obtendo registros 
relevantes para a região: Leucopternis polionota, Spizaetus tyrannus, Falco peregrinus, 
Amazona vinacea, Trogon rufus, Grallaria varia, Hylopezus nattereri, Pyroderus 
scutatus e Tangara desmaresti. Ressalta-se também a ocorrência de alguns elementos 
atlânticos como Carpornis cucullatus e Clytolaema rubricauda, este último ampliando 
sua área de distribuição, sendo conhecido anteriormente apenas da Serra do mar e 
planície litorânea paranaense. A Serra do Cabral constitui-se em um dos últimos 
remanescentes significativos da região, aumentando assim sua importância na 
manutenção da avifauna local, sendo que algumas espécies mais suscetíveis às 
mudanças ambientais, não são mais encontradas nas adjacências, estando restritas a área 
em questão. Algumas ações estão sendo tomadas visando o manejo da área, tais como o 
corte do plantio de Pinus elliotti em seu entorno, o qual caracteriza-se como barreira 
artificial, dificultando o deslocamento de espécies e até mesmo isolando algumas 
populações, maior fiscalização visando coibir a caça predatória e a manutenção das 
trilhas e dos riachos, evitando a erosão e o assoreamento respectivamente. A 
continuidade nos estudos, certamente trará novas informações sobre esta comunidade de 
aves, suas interações e respostas às mudanças antrópicas no ambiente, auxiliando ações 
de manejo e conservação, objetivando futuramente a criação de uma Unidade de 
Conservação. Palavras-chave: avifauna, ecótone, conservação Órgão financiador: PUCPR. 
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ESTUDO DE UMA POPULAÇÃO DE SPEOTYTO CUNICULARIA: 
AVALIAÇÃO DA DIETA DIFERENCIAL ENTRE MICRO-HABITATS E DAS 
AÇÕES ANTRÓPICAS, PONTAL DO SUL, PR. 
 
 
Koppe, Fabrícia Regina & Krul, Ricardo2 

2- Laboratório de Ornitologia - Centro de Estudos do Mar/UFPR 
 
 
O estudo foi desenvolvido em área litorânea de formação pioneira sob influência 
marinha localizada no Balneário de Pontal do Sul, litoral do Paraná no período de 
novembro/2003 a março/2004. Para a obtenção dos dados foram marcados e plotados 
em mapa dez ninhos de corujas-buraqueiras, sendo 5 deles localizados a até 50m da 
linha de costa (ambiente A) e 5 localizados a mais de 60m da linha de costa (ambiente 
C). Estes ninhos foram monitorados com periodicidade quinzenal para a coleta de 
egragópilas e verificação de possíveis impactos antrópicos sobre os mesmos. Ao longo 
do estudo foram coletadas 440 egragópilas, o que representa uma média de 44 amostras 
por coleta. Numa visão geral as egragópilas apresentam em média 1,74g de peso, 
1,42cm de largura e 3,06cm de comprimento. Ao longo do estudo detectou-se 
diminuição do número de egragópilas por coleta, situação atribuída ao abandono dos 
ninhos e perturbações antrópicas verificadas nos locais de reprodução. Dados 
quantitativos relativos à alimentação foram obtidos a partir de 60 egragópilas que foram 
triadas quali/quantitativamente sob lupa. Em adição foram examinadas mais 100 
amostras avaliadas apenas do ponto de vista qualitativo. As presas incorporadas à dieta 
da coruja foram classificadas em 18 categorias, com destaque para duas delas, 
Coleoptera e Orthoptera, que representaram 80,10% do número total de presas 
consumidas. Dentre os vertebrados destaca-se a categoria formada por Anura, que 
contribuiu com 3,06% do total de indivíduos predados. Predação diferencial relacionada 
aos ambientes avaliados foi detectada para a categoria Decapoda, que contribuiu 
significativamente (p < 0,05) mais para a dieta das corujas do ambiente A. Predação 
diferencial relacionada a micro-hábitats também foi evidenciada para a categoria Anura, 
que foi mais importante para as corujas com territórios localizados próximos a áreas 
mais úmidas. Impactos antrópicos mostraram-se como fatores negativos para a 
manutenção da população de Speotyto cunicularia na área estudada. No decorrer deste 
trabalho foram evidenciadas diversas perturbações antrópicas nos territórios das corujas 
estudadas, principalmente relacionadas ao trânsito de pessoas e de veículos, que 
algumas vezes culminaram na destruição de ninhos e no abandono destes pelas corujas.  
 
Palavras chave: Speotyto cunicularia, dieta, micro-habitats. 
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ASPECTOS DA BIOLOGIA DE VIREO CHIVI LINNAEUS, 1766 
(VIREONIDAE) NO PARQUE DAS NASCENTES, BLUMENAU, SANTA 
CATARINA. 
 
 
Cristiane Krieck; Claudia Sabrine Brandt; Daniela Fink, Carlos Augusto Krieck; Luiz 
Guilherme Assunção, Carlos Alberto Borchardt Júnior, Carlos Eduardo Zimmermann. 
Universidade Regional de Blumenau. Instituto de Pesquisas Ambientais. Laboratório de 
Ecologia e Ornitologia - LABEO. Cx. P. 1507, 89010-971 Blumenau-SC. cezimmer@furb.br 
 
 
Para a maioria das espécies de aves brasileiras, dados biológicos publicados são 
escassos, principalmente daquelas espécies que possuem ampla distribuição geográfica. 
Estas informações podem ser utilizadas na comparação entre as diversas populações, 
especialmente aves migratórias como Vireo chivi. Desde 1995 vem sendo realizado no 
Parque das Nascentes, no sul do município de Blumenau, Santa Catarina, um projeto de 
captura e marcação de aves silvestres. Para este trabalho, foram utilizadas de 10 a 19 
redes neblina, expostas em área aberta, capoeira e floresta secundária, as quais foram 
abertas nos períodos matutino e vespertino, em jornadas bimestrais de 2 a 4 dias. Este 
trabalho tem como objetivo apresentar alguns dados biológicos sobre V. chivi nestes 
nove anos de pesquisa. Até o momento foram capturados 33 indivíduos, com 14 
recapturas, todos registrados entre os meses de outubro a abril. Um indivíduo capturado 
em outubro de 2000 foi recapturado em novembro de 2001, dezembro de 2001 e 
novembro de 2003. Os valores médios das medidas com a respectiva variação foram: 
peso 16,42g (± 1,62), asa 7,39 cm (± 3,6), tarso 20,65mm (± 1,65), cauda 5,62 cm (± 
0,43), culmem total 34,95 mm (± 0,85), narina-ponta 9,64 mm (± 0,57) e largura do bico 
9,96 mm (± 0,78). A placa de incubação foi registrada em 16 indivíduos entre os meses 
de outubro a abril. A muda de retrizes foi registrada em quatro indivíduos nos meses de 
outubro, dezembro, março e abril. A muda de contorno em três indivíduos nos meses de 
dezembro, março e abril. Não foi observada a muda de rêmiges. Com relação ao 
ambiente de captura, V. chivi foi capturado preferencialmente em áreas abertas e 
capoeiras. Os dados de captura evidênciam que esta espécie é nitidamente migratória, 
com uma sazonalidade bem definida. 
 
Palavras chave: captura; morfometria; Vireo chivi. 
Órgãos financiadores: Programa de Incentivo a Pesquisa-PIPE 
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA DO MUNICÍPIO DE 
ATALANTA, NA REGIÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ (SANTA CATARINA). 
 
 
Carlos Augusto Krieck1 
1- Biólogo – Trainee em Meio Ambiente: Associação de Preservação do Meio Ambiente do 
Alto Vale do Itajaí (APREMAVI) / Fundação O Boticário de Proteção á Natureza. 
 
 
O município de Atalanta (27º 25' 00'' S e 49º 46' 50'' W) está localizado em uma região 
de transição entre a Floresta Ombrófila Densa e a Floresta Ombrófila Mista, tendo como 
principal atividade econômica, a agricultura. O município apresenta diversas regiões 
com florestas secundárias em estágio avançado de regeneração, porém, de forma 
fragmentada, e a boa parte dos agricultores ainda não respeita a área mínima de Reserva 
Legal. Este estudo procura utilizar a avifauna como um dos instrumentos de orientação 
para a determinação do local de implantação das Reservas Legais nas propriedades, a 
fim de se formar micro-corredores ecológicos entre as propriedades, para no futuro 
termos um grande corredor dentro do município. Para o levantamento da avifauna, estão 
sendo utilizados os métodos auditivo e visual, com auxílio de binóculo 8 x 12 mm, e os 
registros feitos em tabelas de campo. Os trabalhos de campo são realizados com 
aproximadamente 2 meses de intervalo, em jornadas de trabalho de aproximadamente 6 
horas diárias, em 3 localidades diferentes: Parque Municipal Mata Atlântica 2000, sede 
da Apremavi na localidade Alto Dona Luiza e centro da cidade. De forma geral, os 
trabalhos iniciam-se as 7:00h. e terminam as 18:00h., com intervalo entre as 10:00h. e 
as 15:00h. Até o momento foram realizadas 6 saídas a campo, completando 36 horas de 
observação, sendo registradas para o município de Atalanta, 100 espécies de aves, 
distribuídas em 34 famílias pertencentes a 15 ordens. A família Emberizidae foi a que 
teve maior número de espécies registradas (14), com destaque para Subfamília 
Thraupinae, com 11 espécies registradas. Um registro interessante é o do murucututu-
pequeno (Pulsatryx koeniswaldiana) coruja ainda com poucos registros no Estado e que 
é registrada freqüentemente na sede da Apremavi. 
 
Palavras chave: avifauna – levantamento - corredor 
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NOVOS REGISTROS DE AVES PARA O PARQUE DAS NASCENTES, 
BLUMENAU, SANTA CATARINA 
 
Cristiane Krieck; Cláudia Sabrine Brandt; Daniela Fink; Carlos Eduardo Zimmermann. 
Universidade Regional de Blumenau. Instituto de Pesquisas Ambientais. Laboratório de 
Ecologia e Ornitologia - LABEO. Cx. P. 1507, 89010-971 Blumenau-SC. cezimmer@furb.br 
 
 
O Parque das Nascentes localiza-se na região sul do município de Blumenau, Estado de 
Santa Catarina. Possui cerca de 5300 hectares de relevo acidentado e coberto pela 
Floresta Ombrófila Densa. Este trabalho apresenta a lista atualizada das espécies de 
aves do Parque, contribuindo para o processo de monitoramento desta unidade de 
conservação, bem como para caracterizar a importância desta unidade de conservação 
para a comunidade de aves silvestres da Floresta Atlântica. A nova lista de espécies foi 
formada a partir de trabalhos de captura-marcação-recaptura, realizados entre setembro 
de 2003 a setembro de 2004. Para a captura das aves foram utilizadas 19 redes de 
neblina, colocadas em áreas abertas, capoeira e floresta mais conservada. Os trabalhos 
foram bimestrais e realizados em jornadas de dois a quatro dias, nos períodos matutino e 
vespertino, tendo um esforço amostral de 79488 m²h. As anilhas foram cedidas pelo 
CEMAVE.  A lista oficial para o Parque das Nascentes sobe para 224 espécies, 
representando 37,53% da avifauna catarinense. Foram incluídas nesta nova listagem 
espécies raras para Santa Catarina como Ramphocelus bresilius e Xenops minutus. 
Também foram incluídas espécies mais comuns como Basileuterus leucoblepharus e 
Phyllomyias fasciatus e uma espécie ameaçada de extinção, Amaurospiza moesta.  Este 
trabalho revela que o Parque das Nascentes é uma unidade de conservação que exerce 
papel fundamental na preservação de uma parcela significante de espécies da 
comunidade de aves do bioma Floresta Atlântica. Propostas de ampliação da área do 
Parque, como a criação do Parque Nacional da Serra do Itajaí, são ações que devem ser 
apoiadas. 
 
Palavras chave: marcação, espécies novas, conservação. 
Órgãos financiadores: Programa de Incentivo a Pesquisa-PIPE 
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FRUGIVORIA POR AVES EM NECTANDRA MEGAPOTAMICA (SPRENG.) 
MEZ (LAURACEAE) EM FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL NO RIO 
GRANDE DO SUL, BRASIL. 
 
 
Marilise M. Krügel1, Maria Inês Burger2 e Marco A. Alves3 
1UNIJUÍ, Departamento de Biologia e Química. Santa Rosa – RS. E-mail: 
marilisek@brturbo.com.br. 2Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio 
Grande do Sul. Porto Alegre – RS. E-mail: miburger@cpovo.net 3Acad. do Curso de 
Engenharia Florestal – UFSM. E-mail: marcoazambuja@yahoo.com.br 
 
 
A importância dos frutos de Lauraceae tem sido relatada na dieta de muitas aves, 
principalmente para as famílias Ramphastidae, Cotingidae e Trogonidae, uma vez que 
seus frutos possuem alto valor nutritivo. Os objetivos deste estudo foram determinar 
quais espécies de aves consomem os frutos de Nectandra megapotamica (Lauraceae) 
numa área de Floresta Estacional Decidual e, com base na análise de alguns dos 
componentes qualitativos e quantitativos da dispersão, inferir quais aves podem atuar 
como potenciais dispersores de suas sementes. O estudo foi desenvolvido no Campo de 
Instrução de Santa Maria (CISM) (53º42’O e 29º43’S), município de Santa Maria, Rio 
Grande do Sul. Foram realizadas observações focais em sete indivíduos de N. 
megapotamica (10 horas em cada planta), nos meses de dezembro de 2001, janeiro, 
fevereiro e dezembro de 2002 e janeiro de 2003. As sessões de observação ocorreram 
das 6 h às 11 h, com o auxílio de binóculo 8 x 30. Os frutos mediram 9,64+1,2 mm de 
comprimento e 6,89+0,70 de largura (média+ desvio padrão). Em 70 h de observação 
focal foram registradas 726 visitas de 21 espécies de aves. Dentre as famílias 
registradas, Tyrannidae foi a melhor representada, com 10 espécies. Seis espécies, 
Turdus albicollis, Turdus rufiventris, Myiodynastes maculatus, Tyrannus savanna, 
Turdus amaurochalinus e Pitangus sulphuratus somaram 84,3% das visitas à planta, 
destacando-se T. albicollis com quase 30%. Espécies migratórias foram responsáveis 
por 34,4% das visitas. As maiores porcentagens de consumo de frutos  foram obtidas 
para T. albicollis (33,4%) seguida por T. rufiventris (16,8%), T. amaurochalinus 
(10,6%), P. sulphuratus (10,3%) e M. maculatus (9,0%). As demais espécies foram 
responsáveis por 19,9% do consumo. A maioria das espécies engoliu os frutos inteiros. 
Houve diferença significativa entre o número de frutos consumidos por visita (H = 
43,17; p = 0,0001) e o tempo de duração das visitas (H = 37,94; p = 0,0001). As aves 
generalistas parecem favorecer a dispersão de N. megapotamica, pois consumiram os 
frutos inteiros, realizaram visitas curtas (menos de 3 min) e apresentaram alta 
freqüência de visitação. N. megapotamica possui características que a incluem no 
sistema de dispersão generalista, exceto pelo alto valor nutritivo dos seus frutos. 
 
Palavras-chave: Nectandra megapotamica, frugivoria, Floresta Estacional Decidual. 
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REGISTROS DE AVES RARAS OU POUCO CONHECIDAS NO ESTADO DE 
SANTA CATARINA A PARTIR DE COLEÇÕES 
 
 
Rudi R. Laps1, Carlos A. Borchardt-Junior1, Emanuela Wehmuth Alves1, Sérgio L. 
Althoff1 e Marco Antônio Azevedo 
1Universidade Regional de Blumenau (FURB). Endereço: rudilaps@furb.br  
 
 
A avifauna catarinense tem sido objeto de estudos crescentes, sendo que a lista estadual 
elaborada por Rosário (1996) serve como base para ampliação e alterações de registros. 
Neste trabalho relata-se o registro de quatro espécies com poucas observações no 
Estado, baseados em exemplares depositados na coleção científica da FURB. Laterallus 
leucopyrrhus (Rallidae) possui registros escassos no Paraná e no Rio Grande do Sul 
(onde se concentra na Depressão Central, Campanha e sul do Estado). Em Santa 
Catarina foi registrado em Araquari (norte) e Sombrio (sul). Os primeiros registros 
documentados para o Estado são da região oeste, nos municípios de São Domingos, 
Água Doce e Ipuaçu, todos capturados em armadilhas para pequenos mamíferos. 
Coccyzus melacoryphus (Cuculidae) é comumente registrado como residente de verão 
no Rio Grande do Sul (inclusive na divisa com SC) e no Paraná; essa espécie possui 
registros escassos em Santa Catarina, estando restrito ao Planalto (Lages, Rio Rufino) e 
à Florianópolis. Três exemplares coletados em Blumenau e Indaial representam os 
primeiros registros no Vale do Itajaí, bem como a primeira documentação para o 
Estado. Caprimulgus parvulus (Caprimulgidae) foi coletada em São Domingos, oeste 
do Estado sendo, o primeiro registro fidedigno para o Santa Catarina; essa espécie tem 
sido observada no Paraná e ocasionalmente no RS (Oeste, Depressão Central e região 
norte-central). Ciccaba virgata (Strigidae) possui registros no Paraná (onde é 
considerada insuficientemente conhecida) e Rio Grande do Sul (Taquara e 
Montenegro). Em Santa Catarina há um registro publicado de um exemplar encontrado 
atropelado em Massaranduba. Na coleção da FURB há quatro peles, todas de 
Blumenau, e há uma pele não divulgada no Field Museum of Natural History de 
Chicago, procedente de Joinville. Asio stygius (Strigidae) foi registrada apenas duas 
vezes em Santa Catarina. Na coleção da FURB há três peles, todas provenientes de 
Blumenau. Desta forma, muitas espécies com ocorrência escassa em Santa Catarina 
demonstram serem sub-amostradas. 
 
 Palavras-chave: Santa Catarina; distribuição geográfica; lista de avifauna. 
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AVIFAUNA DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG), 
ANÁPOLIS, BRASIL 
 
 
Thiago Orsi Laranjeiras¹; Nárgila Gomes de Moura¹; Adriana Rosa Carvalho²; Carlos 
Eduardo R. de Sant’Ana³ 
¹Graduação em Ciências Biológicas – Bolsista PBIC – na UEG, campus de Anápolis – 
thorsi_falco@ibest.com.br; ²Dra. Professora-Pesquisadora na UEG, campus de Anápolis – 
rondri@bol.com.br ³Dr. Professor-Pesquisador no CEFET-GO, Goiânia – kadu@cefetgo.br 
 
 
Este trabalho foi realizado no período de julho de 2003 a junho de 2004, na área do 
campus da UEG, Anápolis, com objetivo de identificar a composição da avifauna local. 
A área compreende formações abertas de cerrado alterado, pastagens e pequenas 
formações florestais. As observações foram feitas quinzenalmente em diversos pontos 
da área, em horários aleatórios entre 5:30 e 18:30 h. A identificação foi efetuada através 
da visualização ou vocalização, com auxilio de binóculos (10 X 25) e gravador amador 
(play-back). Além disso, capturas com redes ornitológicas foram realizadas em algumas 
ocasiões. Isso possibilitou identificar 92 espécies de aves, distribuídas em 33 famílias e 
14 ordens, em aproximadamente 160 horas de observações. A família Emberizidae teve 
a maior riqueza (n=20), entre todas as demais ocorrentes, seguida pela família 
Tyrannidae (n=10). Entre as famílias não-passeriformes (n=45), Falconidae e 
Trochilidae foram as mais ricas (n=5). Das 32 espécies listadas endêmicas para o 
Cerrado, 5 (17,8 %) foram encontradas na área: Hylocryptus rectirostris; Antilophia 
galeata; Cyanocorax cristatellus; Neothraupis fasciata; e Cypsnagra hirundinacea – os 
dois primeiros ocorrentes nas formações florestais e os demais nas formações abertas de 
Cerrado. Dentre as espécies identificadas 11 foram registradas em algum tipo de 
comportamento reprodutivo. A área do campus da UEG ainda é pouco estudada, e, 
portanto, tem potencial para o desenvolvimento de pesquisas pela Universidade 
Estadual de Goiás, em diferentes áreas de investigação. Deste modo, os dados obtidos 
aqui servirão de base para outros estudos em Ornitologia dentro da UEG, além de 
fornecerem um indicativo da qualidade ambiental da área. 
 
Palavras-chave: levantamento qualitativo, avifauna, cerrado. 
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CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL PRELIMINAR DA COMUNIDADE DE 
AVES DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, ANÁPOLIS, 
BRASIL 
 
 
Thiago Orsi Laranjeiras¹; Nárgila Gomes de Moura¹; Adriana Rosa Carvalho²; Carlos 
Eduardo R. de Sant’Ana³ 
¹Graduação em Ciências Biológicas – Bolsista PBIC – na UEG, campus de Anápolis – 
thorsi_falco@ibest.com.br; ²Dra. Professora-Pesquisadora na UEG, campus de Anápolis – 
rondri@bol.com.br ³Dr. Professor-Pesquisador no CEFET-GO, Goiânia – kadu@cefetgo.br 
 
 
Embora alguns estudos evidenciem a distribuição das espécies de aves no estado de 
Goiás, poucos estudos ecológicos com aves foram desenvolvidos nos últimos anos neste 
Estado. Este trabalho foi realizado no período de janeiro a junho de 2004, na área do 
campus da UEG, Anápolis, com objetivo de descrever a estrutura da comunidade de 
aves para uma primeira etapa de estudo. A área, que compreende formações abertas de 
cerrado alterado, pastagens e pequenas formações florestais, foi dividida em 5 setores de 
acordo com a fitofisionomia e o tipo de antropização: Campo com Árvores (CA), 
Cerrado Ralo Alterado (CR), Cerrado Típico Alterado (CT), Mata Mesófila e de Galeria 
do Córrego Barreiro (MB) e Mata Mesófila e de Galeria do Córrego Urubu (MU). As 
observações foram feitas quinzenalmente em 18 pontos, distribuídos nos 5 setores, 
através do método de observação por pontos fixos (20 minutos de amostragem para 
cada ponto) em quatro blocos de horário diferentes (5:45 às 9:00; 9:00 às 12:00; 12:00 
às 15:00; e 15:00 às 18:15). Para a identificação das espécies foram utilizados binóculos 
(10X25), mini-gravador amador (play-back), com auxílio de guias-de-campo. Foram 
identificadas 74 espécies de aves, distribuídas em 33 famílias, em um total de 136 horas 
efetivas de observação. O maior índice de diversidade (Shannon-Wiener) foi observado 
no Setor MB (H’=1,402), fitofisionomia de maior complexidade estrutural, com 206 
indivíduos de 41 espécies. O coeficiente de equitabilidade foi mais alto para os Setores 
MU (J’=0,903) e CA (J’=0,879), enquanto que foi bem menor nas áreas de Cerrado, 
variando de J’=0,725 (CR) à J’=0,722 (CT), devido à alta abundância de Volatinia 
jacarina, Coragyps atratus, Colaptes campestris, Bulbucus ibis, Columba picazuro e 
Guira guira (que, juntas, contemplaram mais de 70% dos indivíduos registrados). Em 
geral, a similaridade, pelo coeficiente de Jaccard, entre os setores foi baixa, de tal modo 
que o maior valor foi encontrado para os setores CR e CT (CJ = 50%), áreas de maior 
semelhança estrutural. Isso evidencia que, apesar da área estudada ser reduzida e 
antropizada, a comunidade de aves é bastante diversificada, o que sugere a importância 
na preservação dos diversos ambientes. 
 
Palavras-chave: ecologia de comunidades, avifauna, cerrado. 
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LISTAGEM PRELIMINAR DA AVIFAUNA DO MORRO GAÚCHO E 
ARREDORES DO VALE DO TAQUARI, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL. 
 
 

Ricardo Lau 1, 2  

  1 ONG  ECOBÉ - www.ecobe.org.br 
   2Estagiário voluntário, Museu de Ciências Naturais (Setor de Ornitologia), UNIVATES 
    ornitolau@yahoo.com.br 
 
 
A presente listagem refere-se a uma região limítrofe entre a encosta inferior centro 
oriental da Serra Geral e  Depressão Central do Rio Grande do Sul, no Vale do Rio 
Taquari. O centro dos registros, que estão em andamento, é o Morro Gaúcho, 
proeminente elevação basáltica do Vale com 559 metros (anm),  ponto paisagístico 
importante para a região. Para a área foi proposta a criação de uma APA (3000 ha). 
Área com cerca de 50 % do solo sob mata nativa de característica úmida, em grande 
parte Estacional Decidual secundária. Acima dos 200 metros  e em áreas de declive 
acentuado a vegetação é em maior parte primária. O objetivo principal do estudo é 
reconhecer a avifauna desta região, e desta forma contribuir com registros de 
distribuição de aves do RS. Em campo foi utilizado (com periodicidade irregular) o 
método de pontos de escuta e registros visuais em trilhas e acessos antigos dentro da 
mata, bem como na região periférica nos vales dos rios e riachos e em áreas de uso 
agro-pastoril. As identificações das espécies são efetuadas principalmente de forma 
auditiva (gravação e comparação) visual [binóculo (20x21) e monóculo (8x20] e 
vestigial através de penas encontradas. Registros efetuados em localidades vizinhas ao 
Morro Gaúcho, bem como informações de outros ornitólogos que lá estiveram e de 
moradores locais são consideradas. Aproximadamente 210 aves estão listadas até o 
presente momento. Algumas necessitam confirmações. As aves florestais, muitas delas 
endêmicas da Mata Atlântica têm grande representatividade. Aves do “grupo de risco” 
como Carpornis cucullatus, Batara cinerea, Sclerurus scansor ou listadas no Livro 
Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção do RS como Pyroderus scutatus, Triclaria 
malachitacea, Saltator fuliginosus e aves pouco comuns como Coccyzus sp., Nyctibius 
griseus, Macropsalis forcipata, Hylopezus nettereri, Hemithraupis guira, Chlorophonia 
cyanea entre outras, estão listadas para a região de estudo. Sugere-se a intensificação 
das pesquisas e implantação breve da Unidade de Conservação. 
 
Palavras-chave:Aves florestais; Mata Atlântica sul; Morro Gaúcho. 
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PADRÃO DE MUDA EM AVES DE MATA ATLÂNTICA NA ILHA GRANDE, RJ. 
 
  
Thiago Felipe da S. Laurindo1, 2 e Maria Alice S. Alves2 
1 - Programa PIBIC, UERJ/ CNPq. E-mail: ticocarcinouerj@yahoo.com.br  
2 - Depto. Ecologia - IBRAG, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). R. São 
Francisco Xavier, 524, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ. CEP 20.550-011. E-mail: masa@uerj.br 
               
 
O padrão de muda nas penas é fundamental para a compreensão do ciclo de vida nas 
aves. Esse processo, assim como a reprodução, requer um alto dispêndio energético, 
sendo a plumagem essencial para as funções fisiológicas e comportamentais. A muda se 
caracteriza pela perda e substituição sazonal de penas. O presente estudo tem 
investigado o padrão de muda com os objetivos de determinar se há sobreposição entre 
muda e reprodução em nível populacional e individual, além de avaliar a relação entre 
esses eventos com a disponibilidade de recursos alimentares. Para se estudar o padrão 
de muda, têm sido realizadas excursões mensais desde jun/2003, marcando 
individualmente as aves capturadas com redes ornitológicas. A época reprodutiva é 
determinada pela presença de placa de incubação, protuberância cloacal e indivíduos 
jovens. Para avaliar o processo de substituição de penas, são observadas as penas de 
contorno e de vôo (rêmiges e retrizes). Para amostrar a disponibilidade de alimento são 
mensalmente coletados frutos no chão da mata e artrópodes com armadilhas de queda.  
Até o momento, foram avaliados 281 indivíduos de 31 espécies pertencentes a 16 
famílias capturados em sub-bosque em 13 meses de amostragem. Foram registrados 
quatro tipos de substituição de penas: muda simétrica, muda de contorno, reposição e 
muda de susto. Os dois primeiros tipos ocorreram em uma determinada época do ano, 
enquanto que os dois últimos tipos não apresentaram um padrão. A muda apresentou um 
padrão sazonal tanto nas penas de vôo como nas de contorno, ocorrendo de dezembro a 
maio, sobrepondo-se parcialmente em nível populacional com a atividade reprodutiva, o 
que também foi mostrado em outros trabalhos com aves tropicais. Entretanto, os 
processos de reprodução e muda não se sobrepõem em nível individual, com exceção de 
três casos (1%). Indicadores de reprodução, tais como placa de incubação (n=15) e 
protuberância cloacal (n=11) que foram registrados no período de agosto a dezembro. O 
recrutamento de jovens ocorreu principalmente entre janeiro a março. As análises 
relacionando esses processos com os recursos alimentares disponíveis com estão em 
andamento, mas dados preliminares sugerem que o fim da estação reprodutiva e o 
período inicial de muda se dão na época de maior produtividade de frutos. 
  
Palavras chaves - mudas, Mata Atlântica, reprodução. 
Apoio: UERJ, CNPq. 
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O CARIÓTIPO DE QUATRO ESPÉCIES DE CRACÍDEOS 
(GALLIFORMES:CRACIDAE) 
 
 
Mario Angel Ledesma1; Analía del Valle Garnero2; Ricardo José Gunski2. 
1Lab. Citogenética de Aves, Dpto. de Genética, F.C.E.Q.yN – U.Na.M. Félix de Azara 1552 – 
6° piso. mledesma@fceqyn.unam.edu.ar Posadas, Misiones, Argentina. CP 3300. 2Lab. 
Genética, Cs. Biológicas, Campus Porto Nacional, UFT, Rua 03, Q17, Jardim dos Ipes, CEP 
77500-000, Porto Nacional, T TO. Brasil. rgunski@uft.edu.br     
 
 
Os cracídeos são importantes indicadores do estado de conservação da floresta tropical, 
a qual esta sendo sistematicamente degradada pela ação do homem e por tanto pondo 
em risco de extinção a um número cada vez maior de espécies de aves. Os objetivos do 
presente trabalho foram determinar o número, características cromossômicas e padrão 
de bandas C das seguintes espécies: Crax fasciolata, Penelope obscura, P. superciliaris 
e Pipile jacutinga. Amostras do sangue periférico de 4� e 2� de C. fasciolata foram 
tomadas no Parque Zoológico de Goiânia, Brasil, amostras de 1� e 1� de P. obscura 
foram tomadas na Estação Zoológica Experimental da cidade de Santa Fé, Argentina, e 
amostras de 3� de P. jacutinga e 1� de P. superciliaris foram obtidas no Centro de 
Reabilitação e Cria de Animais Silvestres “El Puma”, Candelaria, Argentina. A análise 
citogenética foi realizada empregando-se técnicas de coloração convencional e 
diferencial (Bandeamento C). Os números cromossômicos observados foram: C. 
fasciolata 2n=88; P. obscura 2n=78; P. superciliaris 2n=76; e P. jacutinga 2n=74. A 
morfologia dos macrocromossomos mostrou-se constante em todas as espécies e a única 
diferença observada foi a presença de pequenos braços curtos no par três de P. 
jacutinga, o que foi verificado pelo bandeamento C. O cromossomo sexual Z é 
submetacêntrico em todas as espécies, entanto que o W é telocêntrico em C. fasciolata e 
submetacêntrico em P. obscura e P. superciliaris. O bandeamento C revelou que a 
maior concentração da heterocromatina ocorre nos microcromossomos e no 
cromossomo W, por outra parte os macrocromossomos apresentaram marcações fracas 
na região centromêrica em todas as espécies. Embora os estudos citogenéticos nesta 
Família sejam escassos, é possível estabelecer que a constituição cariotípica do grupo 
manteve-se estável ao longo da  evolução, ocorrendo poucas modificações. Isto permite 
utilizar aos cracídeos como excelentes modelos para estudar a evolução dos 
Galliformes.   
 
Palavras chave: Cracidae, Cariótipos, Bandeamento C 
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ECTOPARASITISMO EM AVES SILVESTRES DE REMANESCENTES DE 
FLORESTA OMBRÓFILA MISTA EM PIRAQUARA E SÃO JOÃO DO 
TRIUNFO, PARANÁ. 
 
 
André Magnani Xavier de Lima1; James Joseph Roper2; Márcia Arzua3 Renato Garcia 
Rodrigues1 4; Shanna Bittencourt1; Luiz Henrique Condrati1; Carlos Roberto Sanquetta1 
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3 Museu de História Natural Capão da Imbuia - MHNCI 
4 Instituto de Pesquisas de Cananéia - IPEC 
 
 
Estudos sobre ectoparasitos de aves silvestres se resumem a poucos trabalhos no Brasil 
em apenas algumas regiões. Com o objetivo de estudar a fauna de ectoparasitos que 
ocorrem em aves silvestres de Floresta Ombrófila Mista com predominância de 
Araucaria angustifolia, bem como aspectos da ocorrência e abundância destes grupos, 
foram realizadas nove saídas com esforço de captura de três a cinco dias, entre setembro 
de 2003 e maio de 2004, para investigar a relação hospedeiro-parasito em duas 
localidades no Estado do Paraná: Piraquara e São João do Triunfo. Utilizando redes 
16mm 12x2,5m, foram estudados 154 indivíduos de 35 espécies de aves pertencentes a 
quatro ordens. As altas prevalências de ectoparasitismo total (94,7%) e por grupos 
(Ixodidae 24,7%; Trombiculidae 41,6%; Analgoidea 78,6%; e Phthiraptera 48,7%) são 
semelhantes a outros trabalhos realizados no Brasil. Em análise preliminar, foram 
encontrados os taxa: Amblyomma longirostre, Amblyomma sp. (Ixodidae); 
Proctophyllodes sp. e Trouessartia sp. (Analgoidea); Trombiculidae (Actinedida); 
Menoponidae (Phthiraptera). Os parasitos mostram tendências diferentes no padrão de 
distribuição no corpo do hospedeiro: Ixodidae apresentou 94,2% de prevalência na 
cabeça; Trombiculidae estava na região da cloaca em 67,2% dos indivíduos; Analgoidea 
relacionaram-se obrigatoriamente com as penas das asas de todas as aves examinadas; 
Phthiraptera apresentaram ovos preferencialmente na cabeça (82,7%) e adultos no dorso 
(42,3%). Esta distribuição se dá por características e especializações dos grupos 
relacionados, sugerindo uma partilha espacial da obtenção de recursos. São conhecidos 
diversos efeitos negativos os quais os grupos ectoparasitos encontrados podem causar às 
espécies hospedeiras, realçando a importância desta interação para a comunidade de 
espécies de aves nativas da região. 
 
 
Palavras-chave: ectoparasitismo; aves; Floresta Ombrófila Mista 
Órgão financiador: Programa PELD-CNPQ 
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA EM REMANESCENTES 
DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA PRÓXIMOS AO RIO IGUAÇU, AO SUL 
DO ESTADO DO PARANÁ, COM NOVO REGISTRO PARA SCYTALOPUS 
IRAIENSIS BORNSCHEIN, REINERT E PICHORIM, 1998 
(PASSERIFORMES: RHINOCRYPTIDAE). 
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Luiz Henrique Condrati1; James Joseph Roper3, Carlos Roberto Sanquetta1 
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Universidade Tuiuti do Paraná – UTP.  e-mail: andremxlima@uol.com.br 
 
 
Neste estudo, realizado nas proximidades da Vila Palmira, (25º34'18"S, 50º05'56"W), 
município de São João do Triunfo, avalia-se a distribuição espaço-temporal da 
comunidade de aves. A região caracteriza-se por Floresta Ombrófila Mista com 
predominância de Araucaria angustifolia, áreas de várzea do Rio Iguaçu e campos de 
cultivo (e.g., soja, milho, fumo). Para amostragem das aves, os ambientes foram 
classificados em Floresta, Várzea, Plantações, Habitações e Espaço Aéreo. Foram 
realizadas 11 campanhas de periodicidade mensal, totalizando 128 horas de 
observações, entre Setembro de 2003 e Agosto de 2004, exceto dezembro de 2003. 
Cerca de 80% do esforço foi empreendido em ambiente florestal e o restante dividido 
entre os outros ambientes. Nesta avaliação preliminar foram identificadas 140 espécies 
de aves pertencentes a 38 famílias, sendo 109 espécies restritas a um único ambiente e 
apenas duas consideradas exóticas. Observou-se que 54% das espécies estiveram 
restritas ao ambiente florestal, 11% associadas às habitações, 7% restritas às várzeas, 
5% apenas foram vistas em sobrevôos e 2% em plantações. Destacam-se algumas 
espécies consideradas em risco de extinção, conforme critérios da IUCN (2001): 
Amazona vinacea (NT, SEMA-PR; VU, MMA), Caprimulgus longirostris (NT, SEMA-
PR), Scytalopus iraiensis (EN, SEMA-PR, MMA e BirdLife International) e Tangara 
peruviana (VU, BirdLife International). A espécie Scytalopus iraiensis, cuja 
distribuição está restrita a populações no Paraná e Rio Grande do Sul, foi registrada 
auditivamente em quase todos os meses por câmera filmadora Sony DCR-TRV320 em 
áreas de várzea com predominância de ciperáceas de aproximadamente um metro de 
altura. A área de estudo não está incluída em nenhuma unidade legal de conservação e 
estas espécies são exemplos da importância da preservação destas formações vegetais, 
reduzidas a menos de 10% da extensão original. 
 
Palavras-chave: avifauna, Floresta Ombrófila Mista, Paraná 
Órgão financiador: Programa PELD/CNPQ 
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AVIFAUNA NA ÁREA DE CERRADO AO SUL DO PIAUÍ, PÁTRIA DA 
ANODORHYNCHUS HYACINTHINUS 
 
 
Pedro Cerqueira Lima; Rita de Cássia Ferreira da Rocha Lima; Sidnei Sampaio dos 
Santos. 
Cetrel S/A Empresa de Proteção ambiental do Pólo Petroquímico de Camaçari, Via Atlântica 
Km 9 Interligação Estrada do Coco - CEP 42810000 - Camaçari - Bahia. Email: 
pedro@cetrel.com.br   
 
 
A Fundação BioBrasil possui uma área de 5000 ha localizada no municipio de São 
Gonçalo (10 ° 09’ S, 45 ° 28’ W),  Sul do Piauí, onde predomina o ecossistema de 
Cerrado. Objetivando gerar informações que subsidiem planos de ações 
conservacionistas para a região, a Fundação BioBrasil está realizando o levantamento da 
fauna, concentrando maior esforço no grupo das aves. Paralelamente ao levantamento, o 
projeto contempla ainda o anilhamento, coleta de dados biológicos, registro fotográfico 
e sonográfico das aves, além de atividades de educação ambiental. Para a captura das 
aves foram utilizadas redes de neblina e para a marcação, as anilhadas fornecidas pelo 
CEMAVE. Dados morfométricos foram obtidos com paquímetro e o peso com balanças 
tipo pesolas. Atividades de Educação Ambiental estão sendo realizadas junto às 
comunidades da região, através de palestras, exposições de vídeo e participação nas 
atividades de campo. Até o momento foi possível registrar 241 espécies (28,8% das 
aves do Cerrado), das quais 11 espécies são endêmicas ao domínio do Cerrado: 
Amazona xanthops, Bucco chacuru, Basileuterus leucophrys, Cypsnagra hirundinacea, 
Compsothraupis loricata, Neothraupis fasciata, Porphyrospiza caerulescens e 
Charitospiza eucosma. Três espécies estão consideradas como ameaçadas, segundo 
IBAMA e IUCN: Penelope jacucaca, A. hyacinthinus e Euscarthmus rufomarginatus. 
Na área de estudo, a A. hyacintinus reproduz apenas em barrancos. Registros distantes 
da área de ocorrência conhecida foram documentados para as espécies Phaetornis petrei 
minor e Syrigma sibilatrix.  Dentre as espécies migratórias, podemos destacar a 
presença de Elaenia albiceps. Foram anilhados até o momento 630 indivíduos de 50 
espécies, com destaque para a Charitospiza eucosma que eqüivaleu a mais de 60% de 
todas as aves anilhadas. Todas as 241 espécies já identificadas foram fotografadas e há 
registro sonográfico de mais 60 espécies. As atividades na região têm sido importantes 
para coibir a captura de animais destinados ao tráfico, e contribui  para inventariado da 
avifauna do Piauí. 
 
Palavras-chave:  Avifauna do Cerrado, Sul do Piauí. 
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PRIMEIRO REGISTRO DE CONTOPUS VIRENS PARA O BIOMA MATA 
ATLÂNTICA 
 
 
Luciano Moreira Lima 
UENF; Laboratório de Ciências Ambientais; Setor de Etologia e Bioacústica. 
luciano_ornito@yahoo.com.br  
 
 
Ocorrem no Brasil aproximadamente 210 espécies de aves pertencentes à família 
Tyrannidae, dentre essas um total de 13 ocorrem em nosso país apenas como visitantes, 
sendo algumas delas provenientes da América do Norte, migrando para as Américas 
Central e do Sul com a proximidade do inverno boreal. Nesse grupo de visitantes 
encontram-se duas espécies pertencentes ao gênero Contopus : C. cooperi e C. virens. A 
primeira espécie já fora em diversas ocasiões registrada na região sudeste do Brasil, 
principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, chegando inclusive a se 
aventar a hipótese de que existe uma população desta espécie, juntamente com outras 
espécies de passeriformes migrantes Norte Americanos, que inverna regularmente no 
sudeste Brasileiro, (Willis, 1993). A situação de Contopus virens, contudo, é um pouco 
diferente da de seu congênere. São relativamente escassos o registro desta espécie para 
o Brasil, a qual só teve sua presença confirmada nesse país pela primeira vez em 1986 
(Stotz e Bierregard, 1989). Todos os registros da espécie no Brasil, com exceção de um, 
foram realizados na região norte do país dentro do domínio da floresta Amazônica. A 
exceção deve-se ao registro presente em Teixeira et al, 1993 que menciona a ocorrência 
da espécie na Chapada do Araripe, Ceará. Em 19 de Fevereiro de 2004 durante uma 
visita a Fazenda Angelim, localizada em Ubatuba, litoral norte do Estado de São Paulo 
tive a rara e inédita oportunidade de observar e gravar a vocalização de Contopus 
virens. Esse registro, documentado através da gravação da vocalização, depositada no 
Arquivo Sonoro do Setor de Etologia e Bioacústica, UENF/CBB/LCA, constitui-se no 
primeiro registro da espécie para o bioma Mata Atlântica. Não creio que minha 
observação se trate de um indivíduo com ocorrência acidental na área em questão, ao 
invés disso, a vejo como mais uma evidência para a hipótese, já comentada acima, de 
que exista uma área de invernada de passerifomes migrantes norte americanos na região 
sudeste do Brasil, notadamente nas Serras do Mar e Mantiqueira, nos estado de São 
Paulo e Rio de Janeiro. 
 
Palavras chaves: Contopus virens, Passeriformes migrantes Norte Americanos, Aves da 
Mata Atlântica. 
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O COMPORTAMENTO REPRODUTIVO DA GALLINULA CHLORUPUS  EM 
LAGOAS INDUSTRIAIS, CAMAÇARI, BAHIA. 
 
Pedro Cerqueira Lima¹ e Maria Teresa Nunes Rocha  
Cetrel S/A Empresa de Proteção Ambiental¹. pedro@cetrel.com.br 
 
 
As lagoas de lodo na área da Cetrel que recebem os efluentes tratados do Pólo 
Petroquímico de Camaçari, Bahia, formam ambientes alagadiços com vegetação 
herbácea que ao longo do ano oferecem recursos de alimentação, abrigo e reprodução 
para diversas aves, como a Gallinula chloropus. O objetivo do presente trabalho foi 
estudar aspectos da biologia e comportamento reprodutivo de G. chloropus entre janeiro 
e julho de 1992 e julho e dezembro de 1993 na área da Cetrel (12 ° 40 S, 38° 10 W). 
Nesse local, a espécie ocorre durante todo o ano, com incremento populacional no 
período das chuvas, provavelmente associado ao pico de reprodução. Para registro e 
coleta de informações comportamentais, utilizou-se máquina fotográfica, filmadora e 
binóculo e para a tomada de dados morfométricos e de peso, paquímetro e pesolas, 
respectivamente. As aves capturadas em rede foram marcadas com anilhas tamanho R 
fornecidas pelo CEMAVE. Durante o estudo, a postura da espécie variou de três a cinco 
ovos  (N=11). O período de incubação foi de 19 a 22 dias, com intervalo de dois dias 
entre cada postura. O peso médio do ovo (N=20) foi 13,85 ± 1,35, o comprimento 
médio (N=20) 3,68 cm ± 0,15 e a largura média (N=20) 2,66 ± 0,08. Os ninhos distantes 
entre si pelo menos 5 m, foram construídos no interior da vegetação (gramíneas) pelos 
machos e fêmeas, exclusivamente de material vegetal recém cortado ou seco. Um 
filhote recém nascido pesou 8.7 g, enquanto que seus dois irmãos tinham 9,2 g e 10.7 g. 
Ao nascer, os filhotes apresentavam plumagem negra, pele rosada, região supra-ocular 
azul e base do bico vermelha, além de escudo frontal encarnado. Filhotes de uma 
ninhada que permaneceram no ninho por quatro dias, assistidos e protegidos pelo macho 
e pela fêmea, manifestaram diversos comportamentos, como, por exemplo, despistar 
afastando-se do ninho ou eriçar as penas do corpo acompanhado de vocalização, entre 
outros. Na área de estudo, a G. chloropus é predada por raposa (Dusicyon sp.), sucuri 
(Eunectes murinus), Buteo albicaudatus e Tyto alba. A partir desse trabalho, novos 
estudos estão sendo realizados. 
 
Palavras-chave: Comportamento; biologia reprodutiva; Gallinula chloropus; lagoas 
industriais 
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UTILIZAÇÃO DE REDES DE NEBLINA PARA A COLETA DE REGURGITOS 
DE ESPÉCIES DA FAMÍLIA LARIDAE 
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Via Atlântica Km 9 Interligação Estrada do Coco - CEP 42810000 - Camaçari - BA. Email: 
pedro@cetrel.com.br 
2-American Museum of Natural History - Central Park W 79 TH ST NY USA 
 
 
No litoral da Bahia registramos 10 espécies da família Laridae. Para inspecionar e 
mapear este trecho, utilizamos escuna e avião monomotor, o que nos permitiu 
identificar os pontos mais importantes de concentração dos membros da família Laridae, 
destacando-se: Mangue Seco, Cacha Prego, Ponta do Curral, Baía de Camamu e 
Corumbal. Em 1995, iniciamos campanhas de anilhamento nesses locais e estamos 
monitorando movimentos diários de alimentação usando rádio-transmissores e os itens 
da dieta através da coleta de conteúdo estomacal de: Sterna hirundo, S. dougallii e S. 
eurygnatha. Elaboramos uma técnica de captura a ser efetuada nos locais de 
alimentação, quando as aves retornam entre 18:00h e 19:00h. As redes são armadas nos 
locais freqüentados pelas espécies no momento em que retornam dos pontos de 
alimentação. As redes devem estar colocadas próximas à linha da maré alta, atingindo o 
pico máximo entre 18:30h e 19:00h. Quando as aves retornam com o papo cheio, ao 
baterem na rede regurgitam, e este conteúdo será examinado quando da vistoria da rede, 
e somente então serão coletados os regurgitos e as aves capturadas e identificadas para 
que se tenha certeza de que a coleta corresponde a cada espécie. Os conteúdos 
espalhados no solo devem ser descartados, porque sua origem não é conhecida. Os 
regurgitos de cada espécie são colocados em recipientes de um litro com tampa e álcool 
a 80%, todos etiquetados com nomes científicos. Essa técnica é simples e bastante 
eficaz para os estudos da dieta alimentar dos membros da família Laridae, não sendo 
necessário induzir o vômito com medicação e para evitar traumatizar as aves. Os 
regurgitos coletados dessa forma são bastante preservados, facilitando a identificação. A 
coleta de pelotas regurgitadas dos membros desta família em locais de descanso é 
bastante duvidosa, principalmente quando mais de uma espécie freqüenta o mesmo 
local. 
 
 
Palavras-chave: Regurgitos; família Laridae. 
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NOVOS REGISTROS DO PATO-MERGULHÃO (MERGUS OCTOSETACEUS) 
NA REGIÃO DA SERRA DA CANASTRA, MINAS GERAIS.  
 
 
Lívia Vanucci Lins e Renata Dornelas de Andrade  
Instituto Terra Brasilis: Rua do Ouro, 136/801, Belo Horizonte, MG - CEP 30.220-000.  
patomergulhao@terrabrasilis.org.br 
 
 
O pato-mergulhão (Mergus octosetaceus) é considerado criticamente em perigo em 
nível global. Até o momento, a maior população conhecida da espécie encontra-se na 
região do Parque Nacional da Serra da Canastra. Essa região ocupa uma posição 
estratégica do ponto de vista biogeográfico, por estar situada em zona de contato dos 
biomas Cerrado e Mata Atlântica, além de ser divisora das bacias do São Francisco e 
Paraná. Conhecer o tamanho populacional e a distribuição do pato-mergulhão nessa 
região é, portanto, de extrema importância para a definição de estratégias apropriadas 
para a manutenção da espécie em longo prazo. O Instituto Terra Brasilis realizou estudo 
sobre a distribuição do pato-mergulhão nessa região em 2001/2002 quando Lamas 
(2003, in resumos XI CBO) confirmou a ocorrência da espécie em 24 trechos de rios, 
quadruplicando o número até então conhecido para a região. Dando continuidade a esse 
trabalho e em consonância com as prioridades do Plano de Ação para a Conservação do 
Mergus octosetaceus, o estudo da distribuição e da caracterização do hábitat do pato-
mergulhão na região da Serra da Canastra foi reiniciado em junho de 2004. O 
levantamento está sendo realizado por meio de transectos ao longo dos cursos d’água, 
com auxílio de play-back. As amostragens estão concentradas, principalmente, no 
entorno do parque. Até o momento, foram amostrados 28 trechos de rios/córregos e a 
espécie foi registrada em 7 trechos, totalizando 14 indivíduos (12 adultos, 1 sub-adulto e 
1 filhote). Para 6 desses trechos amostrados não havia registro anterior da presença da 
espécie. Em um mesmo curso d’água confirmamos a ocorrência de dois territórios 
distintos, onde foram observados, quase simultaneamente, 2 casais, distantes entre si 
cerca de 16km, sendo que um deles estava com um filhote. Em outro curso d’água foi 
observado um indivíduo sub-adulto solitário, a cerca de 9km do ponto onde foi 
registrado um casal em 2001. Pode tratar-se de um filhote desse mesmo casal, ou de 
algum outro casal com território próximo. Também não se pode descartar a hipótese de 
tratar-se de um indivíduo em busca de novo território. O resultado obtido eleva para 76 
o número de indivíduos confirmados na região, sugerindo uma população 
significativamente superior à população mínima estimada por Lamas (2003) em 80 
indivíduos.  
Palavras-chave: Mergus octosetaceus, Serra da Canastra, população 
Órgãos Financiadores: Instituto Terra Brasilis; Programa de Espécies Ameaçadas (Fundação 
Biodiversitas/CEPAN); Ducks Unlimited. 
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DADOS PRELIMINARES DOS COMPORTAMENTOS DE LIMPEZA E 
ALISAMENTO DA PLUMAGEM EM STRUTHIO CAMELUS (LINNAEUS, 
1758), AVES, STRUTHIONIDAE.  
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O avestruz é a única espécie vivente da família Struthionidae. São aves não voadoras, 
apresentam apenas dois dedos nos pés, não possuem quilha e o esterno forma uma 
estrutura larga e plana que serve para proteção contra os chutes dos oponentes 
intraespecíficos. São dotados de boa acuidade visual e auditiva. A espécie foi 
recentemente introduzida no Brasil, como uma alternativa a ser explorada na produção 
de carne, couro e comercialização de filhotes. No entanto, pouco se sabe a respeito do 
seu comportamento. O presente estudo busca avaliar se os padrões comportamentais 
desta espécie sofrem ou não modificações substanciais quando comparados aos 
observados no local de origem. A partir desta premissa objetiva-se analisar o 
comportamento de limpeza e o alisamento da plumagem em Struthio camelus como ato 
comportamental individual e social. As observações vêm sendo realizadas em fazendas 
criadoras nos municípios de Colombo, Araucária e Lapa, localidades situadas no Estado 
do Paraná. Está sendo utilizado como método o ad libitum e animal focal com vista 
desarmada. Os padrões comportamentais de limpeza e alisamento da plumagem podem 
ser desencadeados pelo indivíduo nas posições agachado ou não. Para o ato da limpeza 
das asas o animal dobra o pescoço para os lados e para trás; faz o mesmo movimento só 
que com estiramento pronunciado do pescoço para a cloaca; quanto ao dorso movimenta 
o pescoço para trás; e realiza a limpeza da região basal do pescoço, do esterno e das 
pernas fazendo movimentos com pescoço para baixo. Este comportamento tem por 
função a higiene do animal, remoção de parasitas e outras fontes de irritação. Foi 
detectado que o alisamento da plumagem, embora sendo um comportamento individual 
inserido nas atividades de manutenção, pode ocorrer também entre co-específicos e 
dessa maneira ser entendido como um ato de apaziguamento, onde o comportamento 
agressivo de um indivíduo pode ser inibido ou interrompido pela atividade submissa do 
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outro. Entretanto em algumas ocasiões observou-se um indivíduo alisando a plumagem 
de outro e este respondendo com vocalizações que caracterizam um comportamento 
agressivo. Ainda em outros casos foi possível registrar que retiram as penas do dorso de 
co-específico repetidamente deixando-o parcialmente depenado.  
 
Palavras-chave: apaziguamento, atividades de manutenção, avestruz.  
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Sabe-se que as aves aquáticas distribuem-se de acordo com a profundidade do nível 
d’água em ambientes lacustres. Ao longo do perímetro do reservatório da Pampulha 
(Belo Horizonte, MG), foram identificados três distintos mesohabitats: região com 
macrófitas, região limnética sem macrófitas, e as margens secas. O objetivo do presente 
estudo foi diagnosticar a composição, a distribuição e as guildas tróficas das aves 
aquáticas na Pampulha, avaliando os três mesohabitats. Foram coletados dados durante 
os meses de abril a junho/2004, totalizando 24hs de observação, realizadas no período 
entre 7:00 e 9:00h, duas vezes por semana. Foram encontradas maior riqueza, 
abundância e diversidade de espécies nas regiões com macrófitas e nas margens, 
comparando-se com a região limnética. Provavelmente, estes resultados estão 
relacionados com a maior complexidade estrutural destes mesohabitats, além de uma 
maior oferta de alimento, locais para abrigo e nidificação. Quanto às guildas tróficas, os 
piscívoros predominaram nos três mesohabitats. Na região das macrófitas houve grande 
presença de herbívoros. A porcentagem de onívoros encontrados nas margens pode estar 
relacionada a perturbações antrópicas. Neste contexto enfatiza-se a necessidade de 
preservação do reservatório da Pampulha, pois este apresentou-se como um refúgio 
ecológico de aves aquáticas e de muitas outras espécies. 
 
Palavras chave: Aves Aquáticas, Reservatório da Pampulha, Mesohabitats,Diversidade. 
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O rio Tibagi tem 550 km de extensão e corta o Paraná no sentido sul-norte. O gradiente 
altitudinal entre a nascente do rio e a sua foz (800 m) pode influenciar a estrutura das 
comunidades de aves. Nosso objetivo foi analisar a riqueza e abundância dos 
Thamnophilidae florestais ao longo da bacia do Tibagi. Amostragens por pontos de 
escuta foram realizadas em quatro áreas: no baixo Tibagi (B1, 500-600 m, floresta 
Estacional Semidecídua), no médio Tibagi (M1, 700-800 m, transição entre o alto e o 
baixo Tibagi) e no alto Tibagi (A1, 1.000 m, Floresta Ombrófila Mista) e (A2, 900-930 
m, floresta Ombrófila Mista). As áreas foram amostradas 4 vezes entre agosto de 2003 e 
julho de 2004, dois dias consecutivos em cada amostragem. A riqueza de espécies (6 na 
B1, 7 na M1, 6 na A1 e 4 na A2) foi semelhante (χ2 = 0,8; gl = 3 p > 0,05) mas, o 
número total de contatos (115 na B1, 68 na M1, 49 na A1 e 48 na A2) diminuiu do 
baixo para o alto Tibagi (χ2 = 42,2; gl = 3 p < 0,01). Os índices de similaridade de 
Jacard e de Morisita foram mais baixos entre B1 e A2 (20% e 25% respectivamente). Os 
maiores valores qualitativos ocorreram entre M1 e A1 (46%) e quantitativos entre A1 e 
A2 (88%). Dysithamnus mentalis e Thamnophilus caerulescens ocorreram nas quatro 
áreas, a primeira sem diferença no número de contatos (χ2 = 0,3; gl = 3 p > 0,05) e a 
segunda foi menos abundante na B1 (χ2 = 8,7; gl = 3 p < 0,05). Hypoedaleus guttatus e 
Mackenziaena severa ocorreram apenas na B1 enquanto Batara cinerea e Drymophila 
rubricollis ocorreram apenas nas outras três áreas; B. cinerea com abundância 
semelhante (χ2 = 0,9; gl = 2 p > 0,05) e D. rubricollis mais abundante na M1, onde há 
grandes extensões de bambu no sub-bosque (χ2 = 10,3; gl = 3 p < 0,01). Herpslochmus 
rufimarginatus ocorreu na B1 e na M1 e Drymophila malura na M1 e na A1, ambas 
com baixa abundância. Pyriglena leucoptera ocorreu em três áreas, diminuindo sua 
abundância do baixo para o alto Tibagi (χ2 = 32,6; gl = 2 p < 0,01). Os dados apontam 
uma distinção entre  B1 e as outras três áreas e um encontro das espécies do baixo e do 
alto Tibagi na M1, área de transição na vegetação. A maior abundância na B1 pode estar 
relacionada com a estrutura da vegetação, e com a distribuição das presas que compõe a 
dieta dos membros da família. 
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Palavras chave: Gradiente altitudinal, Thamnophilidae, estrutura de comunidades. 
Órgão financiador: CNPq - Cooperação Internacional-Programa Mata Atlântica. Projeto 
"Monitoramento da Biodiversidade em Bacias Hidrográficas da Mata Atlântica 
(690146/01-9)". 
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Os estudos realizados sobre comunidades de aves em áreas urbanas são poucos e, 
geralmente, estão limitados a listas e comentários de ocorrência de espécies de aves em 
áreas verdes. A substituição dos habitats naturais das aves por centros urbanos infere 
numa perda da diversidade. No entanto, algumas espécies são favorecidas por essa 
mudança, sendo que o número de pessoas e de habitações influencia na ocorrência das 
espécies. O presente trabalho tem como objetivo registrar as espécies de aves que 
ocorrem na zona urbana de Taubaté e verificar a influência da densidade populacional 
humana na avifauna. Foi utilizado um mapa do bairramento da cidade, onde foram 
selecionados dez bairros. Foram obtidos os dados demográficos de cada um deles. Os 
bairros foram classificados quanto à densidade populacional em alta, média e baixa 
densidade. Em cada bairro foram selecionados 10 quarteirões (área amostral) nas três 
classes avaliadas. Os levantamentos foram realizados no período matutino (6:00 às 
8:30h) por meio de caminhadas em torno dos quarteirões, tendo sido os mesmos 
realizados em dois períodos do ano (seco e úmido). Foram encontradas 31 espécies de 
aves. O número de espécies na primeira amostragem foi maior (n = 30) do que na 
segunda amostragem (n = 13). Acredita-se que a diminuição da riqueza decorreu pela 
época do ano em que se realizou a segunda amostragem. No que diz respeito à 
diversidade de espécies de aves, duas conclusões principais foram alcançadas: 1 – a 
urbanização apresentou grande influência na ocorrência das espécies; 2 – a arborização 
particular é mais atrativa para as aves do que a encontrada em vias urbanas. 
 
Palavras-chave: avifauna, diversidade, urbanização. 
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Caprimulgus longirostris distribui-se de forma disjunta na América do Sul e no Brasil 
ocorre predominantemente em áreas altas do sudeste e sul. Apesar de aspectos de sua 
biologia reprodutiva já terem sido descritos este estudo vem contribuir com novas 
informações. Em 31 de janeiro de 1997 encontramos dois filhotes com penas definitivas 
não totalmente desenvolvidas pousados sobre rocha em área rupestre no Morro 
Anhangava, Quatro Barras, PR (25°22’S-48°58’W, 1250 m s.n.m.). Na ocasião ambos 
esboçaram um comportamento agressivo emitindo um guincho e abrindo o bico ao 
extremo. Em 5 de fevereiro ainda os observamos no mesmo local, mas já realizavam 
pequenos vôos (1 a 3 m). Em 20 de setembro de 2003 encontramos um adulto da 
espécie chocando dois ovos sub-elípticos depositados diretamente sobre a rocha em área 
de campo rupestre na formação conhecida como “arenitos” no Parque Estadual de Vila 
Velha, Ponta Grossa, PR (25°15’S-50°00’W, 1000 m s.n.m.). Os ovos eram bege claro 
com pequenas pintas marrons concentradas no pólo rômbico e mediram 28,0 x 20,2 mm 
e 25,5 x 20,2 mm e ambos pesaram 4 g. Em 28 de setembro encontramos os ovos ainda 
no mesmo local anteriormente observado, em 4 de outubro encontramos os dois filhotes 
à distância de 60 cm do local de incubação e no dia seguinte os observamos à distância 
de 1,35 m, quando apresentavam o corpo coberto predominantemente por penugens 
bege claro com poucos e pequenos canhões de penas definitivas no dorso. Nesta data 
mediram: filhote 1: massa = 9,5 g; asa = 30 mm; cauda = 0 mm; filhote 2: massa = 11 g; 
asa = 36 mm; cauda = 0 mm. Nas observações com filhotes relatadas acima o adulto que 
estava com eles simulou estar ferido tremendo uma das asas. Em 16 de outubro 
encontramos os filhotes à distância aproximada de 1,5 m do local de incubação, sendo 
que ambos estavam juntos e um adulto encontrava-se a 15 cm deles. Nesta data 
apresentaram as seguintes medidas: filhote 1: massa = 35 g, asa = 82 mm, cauda = 30 
mm, filhote 2: massa = 35 g, asa = 77 mm, cauda = 28 mm. Estavam emplumados com 
penas definitivas não totalmente desenvolvidas e tentaram bicar durante o manuseio e, 
quando soltos, caminharam para nossa direção com as asas entendidas e o bico aberto. 
Em 31 de outubro não os encontramos mais na área. 
 
Palavras chave: Caprimulgus longirostris, reprodução, comportamento. 
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Apesar de ser uma espécie comum e amplamente distribuída, o conhecimento da 
biologia de Theristicus caudatus está concentrado apenas em dados preliminares e em 
poucos estudos descritivos, principalmente no território brasileiro. Este trabalho 
descreve o padrão de atividade diária de pais e filhotes em dois ninhos observados na 
formação conhecida como “arenitos” no Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa, 
PR (25°15’S-50°00’W, 1000 m s.n.m.). Um deles estava no estágio de incubação dos 
ovos e o outro possuía dois filhotes em fase de emplumação. Os ninhos localizavam-se 
nas paredes do terço superior de fendas com cerca de 40 m de altura, geralmente em 
locais protegidos de chuva em “platôs” com aproximadamente 0,5 m2 e de difícil 
acesso. As observações dos ninhos ocorreram durante seis dias (ovos) e nove dias 
(filhotes) no mês de novembro de 2003. Os locais de observação estavam situados no 
alto das fendas adjacentes a aproximadamente 15 m dos ninhos. As observações foram 
complementares em relação ao horário já avistado anteriormente, ou seja, não houve 
sobreposição dos períodos de observação, totalizando 14 horas de observação em cada 
ninho (das 6:30h às 20:00h). Os comportamentos dos filhotes e adultos presentes no 
ninho foram registrados por meio de método ad libitum. Notou-se que na fase de 
incubação os pais permaneceram ausentes nas horas mais quentes do dia (9h00–15h30) 
e estiveram incubando no início e final do dia. Foi observada a troca de parceiros no 
ninho para a incubação. Os registros foram interrompidos pelo desaparecimento dos 
ovos. No ninho com dois filhotes, notou-se que os pais saíam no início da manhã 
(6h00), retornando para alimentar os filhotes e pernoitar apenas no final do dia (18h30). 
Nas manhãs, durante o período de ausência dos pais, bandos de adultos ficavam 
próximos do local dos ninhos, o que pode indicar um comportamento de vigilância. A 
formação de grupos de três a dez indivíduos pode ser um indício de cooperação durante 
período reprodutivo. O comportamento de limpeza do ninho foi realizado pelos próprios 
filhotes e eles interagiram entre si por meio de bicadas e vocalizações. Destaca-se que 
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houve participação tanto do macho quanto da fêmea na incubação como no cuidado dos 
filhotes e a ocorrência de longos períodos de ausência dos pais. 
 
Palavras chave: Theristicus caudatus, comportamento reprodutivo, Paraná 
Órgão financiador: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza 
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O papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis), endêmico da costa leste dos estados 
de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, é uma das espécies do gênero Amazona mais 
ameaçadas de extinção. O estudo epidemiológico de uma espécie ameaçada de extinção 
pode contribuir para práticas de manejo que objetivam a conservação da espécie e a 
auto-sustentação da população. Os exames laboratoriais ampliam os conhecimentos dos 
parâmetros biomédicos, além de fornecer uma estimativa indireta do ambiente pela 
interação do comportamento e resposta fisiológica em relação às modificações no 
habitat. Entretanto o entendimento do papel das doenças em vida livre é difícil pela 
escassez de dados literários. Os objetivos deste estudo foram verificar a presença de 
endoparasitos em filhotes de papagaio-da-cara-roxa de vida livre. A área de estudo, 
abrangendo as ilhas Rasa, Gamelas, Peças e Grande, pertencentes à Área de Proteção 
Ambiental de Guaraqueçaba, no litoral norte do Paraná, foi percorrida no período de 04 
de dezembro de 2003 a 11 de março de 2004. Os ninhos, previamente marcados e 
monitorados, foram explorados a fim de identificar a presença de filhotes. Foram 
obtidas 17 amostras de fezes de filhotes com idade estimada de sete a 45 dias. A coleta 
de fezes foi realizada na manipulação dos filhotes. As amostras foram acondicionadas 
em sacos plásticos e mantidas em refrigeração até o momento do exame 
coproparasitológico, realizado pelo método de flutuação Willis & Mollay.  Todas as 
amostras apresentaram-se negativas para ovos, oocistos, cistos e larvas. Sugere-se que o 
declínio desta população não está sendo impulsionado por endoparasitos em filhotes. 
Entretanto, os resultados negativos podem estar associados à idade dos animais, tempo 
este não suficiente para a evolução e reprodução destes parasitos. Salienta-se, que 
falsos-negativos podem ocorrer, também, como resultado de eliminação intermitente de 
ovos ou oocistos e presença de indivíduos imaturos ou do mesmo sexo, sem haver 
reprodução. Nesta população de filhotes, nas condições do estudo, no período 
mencionado não foi detectado nenhum tipo de parasitose. 
 
Palavras chave: psitacidae, parasitologia, conservação 
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A região abrangendo as cabeceiras do rio Mucuri (“Teófilo Otoni”) é considerada 
“prioritária para investigação científica” em Minas Gerais e na Mata Atlântica. O 
presente resumo descreve os resultados das expedições às matas das fazendas Mumbuca 
(FM) (17º 37’ S, 41° 57’ O; cca. 700 m a.n.m.; 22-25/10/2003; 30 h. de campo), 
município de Ladainha-MG, e Nossa Senhora de Fátima (FNSF) (17º 44’ S, 41° 43’O; 
cca. 400 m a.n.m; 20-23/07/2004; 28:30h de campo), município de Poté-MG, visando 
preencher uma lacuna no conhecimento da avifauna local. Ambas têm Floresta 
Estacional Semidecidual em estágio secundário ou primário (com exploração seletiva de 
madeira). Dentre as 164 espécies da FM o cuitelão encontra-se globalmente ameaçado 
(Jacamaralcyon tridactyla). Seis espécies ameaçadas de extinção em Minas Gerais 
(Amaurospiza moesta, Lipaugus lanioides, Procnias nudicollis, Penelope obscura, 
Pyroderus scutatus, e Odontophorus capueira) foram registradas na FM, as duas 
últimas ocorrendo também na FNSF, que teve 179 espécies. Chamaeza meruloides, 
Cercomacra barilisana, Drymophila ferruginea, Cranioleuca pallida, Phacellodomus e. 
erythrophthalmus, Sclerurus scansor, Ramphocaenus melanurus, Hemitriccus diops, 
Ramphastos vitellinus e Columba plumbea, presumivelmente ameaçadas no estado, 
foram registrados na FM, as seis primeiras também na FNSF. Destaca-se a ocorrência 
de Phaeothlypis rivularis na FM, aparentemente apenas documentado para Minas 
Gerais por Olivério Pinto e Alfonso Olalla no médio rio Doce (1940). 
 
Palavras chave: Ladainha, Mata Atlântica, rio Mucuri, Teófilo Otoni 
(1) Apoio: Programa Nacional de Biodiversidade PROBIO-MMA/BIRD/GEF e 
Conservation International do Brasil); American Bird Conservancy e BirdLife 
International - Programa do Brasil 
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Inventários de espécies ajudam na melhor definição de áreas prioritárias para a 
conservação, de planos de manejo de espécies ameaçadas, do ecoturismo e melhoram o 
entendimento de padrões e processos biogeográficos. Este trabalho traz os principais 
resultados do inventário da avifauna de um fragmento de cerca de 800 ha de Floresta 
Estacional Semidecidual nas Fazendas Limoeiro (16° 20’S, 41° 05’ O) e Bela Vista (16º 
01’ S, 40º 50’ O), Almenara, Minas Gerais, em zona de transição entre a Mata Atlântica 
e a Caatinga. O estudo foi realizado entre os dias 13 e 16 de agosto de 2004, totalizando 
33 h. de campo. A identificação de 195 espécies (cerca de 24% da avifauna de Minas 
Gerais) foi visual e acústica, documentadas com gravações e coletas. Três espécies estão 
ameaçadas no Brasil (categoria “vulnerável”): Pyrrhura cruentata, Amazona vinacea e 
Synallaxis cinerea. Juntamente com estas, Primolius maracana, Aratinga auricapilla, 
Jacamaralcyon tridactyla e Lipaugus lanioides compreendem as espécies globalmente 
ameaçadas. Nove espécies ameaçadas de extinção (além das anteriores, Odontophorus 
capueira e Procnias nudicollis) e 15 presumivelmente ameaçadas em Minas Gerais 
foram registradas. Destacam-se o primeiro registro do urutau-de-asa-branca (Nyctibius 
leucopterus) e o terceiro registro do bacuralzinho-do-lajedo (Caprimulgus 
hirundinaceus vielliardi) em Minas Gerais, além da ocorrência de Herpsilochmus 
sellowi. A riqueza de espécies ameaçadas de aves e outros táxons coloca o bloco 
florestal das fazendas Limoeiro/Bela Vista como prioritários para a conservação da 
biodiversidade da Mata Atlântica. 
 
Palavras chave: Almenara, aves, inventários, Jequitinhonha, Mata Atlântica 
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AVIFAUNA COMO BIOINDICADORA DE QUALIDADE DE HABITAT NO 
PARQUE ECOLÓGICO RIO FORMOSO BONITO - MS. 
 
 
Maikel da S. F. Luiz¹; Arly P. Oliveira ¹; Chris A. T. Vasques¹; Esther C. Bertazzoni¹; 
Jaqueline C. Vilas Boas¹; Lidiamar B. Albuquerque². 
¹ PIBIC - Graduando do curso de Biologia – UCDB (maikelluiz@yahoo.com.br). 
² Professora orientadora – curso de Biologia – UCDB. 
 
 
As aves podem ser utilizadas como bioindicadores de qualidade de habitat a partir da 
análise de suas guildas tróficas. Neste trabalho foram caracterizadas as guildas, de 
acordo com o grau de antropização do Parque Ecológico Rio Formoso (21°07’35,6’’S 
56°29’11,5’’W), Bonito-MS. O Parque, com 34 ha, foi dividido em área 1 (mata ciliar 
em regeneração, com fitofisionomia de brejo, com solo úmido e invasão de Brachiaria 
decumbens e Hiparrhenia rufa); área 2 (fragmento florestal em avançado estágio de 
regeneração, sendo a parte mais alta e mais conservada, com invasão de B. decumbes 
nas partes abertas) e área 3 (colonizada por B. decumbes e com estreita faixa de mata 
ciliar). A avifauna foi observada mensalmente (ago/03-jul/04). A partir da identificação 
das espécies, foram caracterizadas as guildas. Das 134 espécies registradas, 112 foram 
identificadas a nível específico e agrupadas em 12 guildas.  As guildas com maior 
número de espécies na área 1 e 3 foram, respectivamente, de insetívoros (n=21 e n=24), 
onívoros (n=18 e n=17), diferindo na terceira guilda mais abundante, frugívoros (n= 8–
área 1) e granívoros (n=8–área 3). Na área 2 os onívoros apresentaram uma maior 
representatividade de espécies (n=19), seguido de insetívoros (n=13) e  frugívoros 
(n=9). A dominância de insetívoros, nas áreas 1 e 3, pode ser explicada pela 
disponibilidade de água ao longo do ano, favorecendo a reprodução e desenvolvimento 
dessas espécies. Nas áreas 1 e 2,  os frugívoros (terceira guilda em número de espécies) 
indicam a maior complexidade do habitat. Os frugívoros são fundamentais na 
regeneração natural, pois contribuem expressivamente para a chuva de sementes. Na 
área 3, a invasão de B. decumbes favoreceu o aparecimento de granívoros. Estes 
resultados são típicos de fragmentos de mata ciliar em estágio médio de regeneração, no 
qual, há dominância de insetívoros, onívoros ou granívoros. As perturbações no Parque 
podem causar o declínio de espécies especialistas, e o aumento de espécies generalistas, 
características de locais abertos, favorecidas pela antropização. 
 
Palavras-chave: Avifauna, Mata Ciliar, Bioindicadores 
CNPq/PIBIC-UCDB 
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MORFOMETRIA DAS AVES APREENDIDAS NO CENTRO DE TRIAGEM DE 
ANIMAIS SILVESTRES DA UFRRJ 

 
Hermes Ribeiro Luz, Ildemar Ferreira e Pedro Ernesto Ventura. 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. IB/DBA. Laboratório de Ornitologia E-mail: 
hermes@ufrrj.br 
 
Criado e reformado em 2002, o Centro de Triagem de Animais Silvestres da UFRRJ 
conta atualmente com diversas espécies de aves, incluindo principalmente as ordens 
Psittaciformes e Passeriformes, justamente aquelas que mais sofrem pressão de captura 
para a venda no comércio ilegal de aves silvestres. A maior parte dessas aves, como 
também dos outros animais, é originária de apreensões no próprio RJ, mas há também 
aves provenientes de outras regiões, até do estado da Bahia. Para a maioria das espécies 
de aves brasileiras dados morfológicos publicados são escassos, especialmente para 
aquelas de ampla distribuição geográfica. Esta escassez de informação dificulta 
comparações entre as diversas populações. O presente trabalho apresenta dados 
morfométricos das aves apreendidas no Centro de Triagem da UFRRJ. O estudo foi 
realizado durante sete meses no ano de 2004.   As aves eram pesadas um dia após serem 
apreendidas para que permitir uma análise mais precisa do peso das mesmas. A medida 
do bico foi obtida desde a extremidade até as penas da fronte; a altura do bico obtida à 
frente da narina; a asa, do encontro até a extremidade da rêmige mais longa; a cauda, a 
partir da retriz central até a extremidade da retriz mais longa. Todas as medidas foram 
obtidas em milímetros. O peso foi adquirido com dinamômetro Pesola (100 g e 500g). 
Dados sobre mudas e placa de incubação também foram registrados. Os trabalhos foram 
realizados em 350 aves das quais 60% apresentaram um peso normal, 10% acima do 
peso normal e 30% abaixo do normal. Durante as observações foi registrado para um 
indivíduo de Turdus albicollis 50% abaixo do seu peso normal. O peso foi adquirido 
com dinamômetro Pesola (100 g e 500g). Trocas de penas foram registradas na maioria 
dos indivíduos. Para as retrizes (N = 350), 20,5%. Rêmiges (N = 350) 59,0%. As penas 
de contorno (n = 350) 20,5%.  
 
Palavras chave: centro de triagem, morfometria, peso, muda. 
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CARACTERÍSTICAS DA AVIFAUNA ATROPELADA NA RODOVIA 
DOUTOR MANUEL HYPPÓLITO REGO, SP 055. 
 
 
Macedo, R. A1; Santos, T.S1; Camargo, N.J1;  Rodrigues, M.G1; Motta, M.C1 ; Francini, 
R.B2. 
1-Centro de Estudos sobre Atropelamento de Vertebrados 11040-240 Santos SP, Brasil. 
2- DCQB, FAFIS, Universidade Católica de Santos, SP, Brasil, francini@unisantos.br. 
 
 
A rodovia Rio-Santos, SP 055 une os estados do Rio de Janeiro e São Paulo através do 
litoral, recortando a Floresta Atlântica numa extensão de cerca de 500 km. O objetivo 
deste estudo foi identificar e quantificar as espécies de aves atropeladas em um trecho 
de 56 km (12,25%) desta rodovia, entre os municípios de Santos e Bertioga, no estado 
de São Paulo.  Para isso o trecho foi dividido em 11 segmentos de aproximadamente 5 
km. As coletas foram realizadas semanalmente, sempre na faixa de domínio, totalizando 
48 amostragens compreendidas entre junho de 2003 e maio de 2004, somando 5376 km 
percorridos.  De 470 vertebrados encontrados, 114 (24,25%) eram aves, sendo esta a 
classe taxonômica com maior número de espécies coletadas (46 ou 52,27%). A família 
Emberizidae foi a mais rica (17 espécies ou 36,95%) e a mais abundante (35 indivíduos 
ou 42,16%).  As espécies frugívoras totalizaram 25,3% do total, seguidas por onívoros, 
19,27%, insetívoros e granívoros com 16,88% cada, carnívoros, 12,04% e nectarívoros, 
9,63%.  As espécies que puderam ser identificadas (devido a estado do material) 
abrangeram 61,5% das coletas, provavelmente devido ao aumento da atividade 
reprodutiva e maior disponibilidade de alimento durante a estação úmida.  Esses 
resultados confirmam a importância de estudos sobre o efeito das rodovias sobre as 
populações silvestres.  Isto proporcionará um melhor entendimento da dinâmica que 
envolve o atropelamento visando a implantação de medidas mitigadoras. 
 
Palavras chave: Rio-Santos, atropelamentos, Emberizidae. 
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ABUNDÂNCIA E ASPECTOS REPRODUTIVOS DE FREGATA 
MAGNIFICENS (MATHEWS, 1914), NAS ILHAS MOLEQUES DO SUL, 
FLORIANÓPOLIS, SC. 
 
 

Irece Farina Machado1; Joaquim Olinto Branco; Juliano César Hillesheim 
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar 
-CTTMar. Caixa postal 360, 88301-970 Itajaí, Santa Catarina, Brasil; 1E-mail: irece@mail.com. 
 
 
No Brasil ocorrem colônias reprodutivas de F. magnificens de Fernando de Noronha, 
Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná até Santa Catarina; tendo as Ilhas Moleques do 
Sul como  limite austral e maior sítio reprodutivo de aves marinhas na costa catarinense. 
Devido a carência de dados sobre a reprodução de F. magnificens no litoral brasileiro, 
este trabalho tem como objetivo fornecer informações básicas sobre abundância e 
aspectos reprodutivos dessa espécie. As amostragens foram realizadas mensalmente nas 
Ilhas Moleques do Sul, Florianópolis (27°51’S - 48°26’W), durante o período de 
janeiro/2003 a dezembro/2003, sendo registrado o tamanho da colônia em número de 
pares reprodutores, período de reprodução, as amplitudes, média e desvio padrão do 
comprimento, largura, peso e volume dos ovos. Para estimar o sucesso reprodutivo da 
colônia foram marcados 30 ninhos e monitorados mensalmente desde a postura dos 
ovos até os juvenis alçarem vôo. Foi observada na colônia a ocorrência de 6812 
exemplares, com média mensal de 567,67 fragatas, oscilando entre 218 em dezembro a 
815 adultos em agosto, sendo que 51,63% da população esteve representada por fêmeas 
e 48,37% por machos. A espécie apresentou um período reprodutivo descincronizado ao 
longo do ano, com maior esforço nos meses de junho a setembro e menor entre 
dezembro e maio. Os ninhos foram construídos sobre arbustos e árvores utilizando 
gravetos e sedimentados com as própias fezes, distando em média 85,43 ± 39,32 cm. O 
volume médio dos ovos (n= 178) foi de 89,53 ± 6,21 cm3, com uma amplitude de 
comprimento entre 6,1 e 7,9 cm (7,12 ± 0,30), largura de 4,4 e 5,4 (4,83 ± 0,14) e peso 
entre 67 e 105 g (83,26 ± 7,87). As maiores freqüências de eclosão ocorreram entre os 
meses de agosto a novembro (130,25 ± 18,99) e as menores de fevereiro a maio (26,75 
± 20,87), demandando em torno de sete a oito meses, da eclosão até o abandono da 
colônia.  
 
Palavras-chaves: Fregata magnificens, Abundância e Aspectos Reprodutivos. 
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CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DA AVIFAUNA DO PARQUE 
ESTADUAL DA PEDRA BRANCA, RJ. 
 
 
Eduardo Maciel ¹ 
¹ Fundação Instituto Estadual de Florestas (RJ). Av. Presidente Vargas 670, 19º andar, CEP 
20071-001, Rio de Janeiro, RJ. E-mail: e-maciel-silva@uol.com.br 
 
 
O Parque Estadual da Pedra Branca localiza-se na região central do Município do Rio 
de Janeiro e apresenta uma área de 12.500 ha. É provavelmente o mais importante 
refúgio florestal da ornitofauna carioca, compreendendo grande parte de matas 
secundárias em elevado estágio de regeneração. Durante as vistorias iniciadas em 
outubro de 2000 até julho de 2004, foram registrados 15 taxóns endêmicos da Mata 
Atlântica brasileira e foi possível assinalar algumas espécies pouco conhecidas para 
Parque Estadual da Pedra Branca e suas imediações, entre as quais destacam-se: 
Cathartes burrovianus: Em 02/12/03, em um sítio na estrada do Morgadinho, na Ilha de 
Guaratiba (região leste do Parque), o Sr. Jerson D. Martins observou durante alguns 
minutos, a menos de 10m de distância, um indivíduo pousado no solo alimentando-se de 
um rato morto. Cochlearius cochlearius: Um exemplar adulto desta espécie tem sido 
observado desde 27/05/04. Este indivíduo foi encontrado repousando com a cabeça 
inclinada para o lado com o bico sob a asa conforme menciona a literatura, em um galho 
alto, sombreado de uma jaqueira (Artocarpus heterophyllus) na trilha de acesso ao 
Morro do Quilombo, acima da cota 100m. Leucopternis lacernulatus: Espécie 
endêmica, com poucos registros documentados para o estado do Rio de Janeiro, 
constando da “Lista das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção publicada 
na Instrução Normativa n.º3 do IBAMA”. Em 08/08/03 encontramos uma rêmige e em 
abril de 2004 uma coberteira, ambas na localidade Pau da Fome. Registramos com foto 
um exemplar em 25/06/03 e observamos em 26/06/03 um indivíduo pousado no chão 
bebendo água num pequeno riacho, ambos os registros no Pau da Fome. Porzana 
albicollis: Em 25/09/2001, uma fêmea (MN 43628) foi coletada por Edmundo 
Dubauskas, na Colonia Juliano Moreira (leste do PEPB). Apesar de ser comum no 
Brasil oriental é difícil de ser observada. Pseudoscops (Rhinoptynx) clamator: Em 
19/04/04 um exemplar desta espécie morreu eletrocutado na Rua Piraquara no Bairro de 
Bangu (região norte próxima ao PEPB). Este indivíduo foi levado para o Sr. Francisco 
M. Oliveira (“Tatico”) (ex-taxidermista do Museu de Caça e Pesca /RJ) para prepará-lo 
artisticamente, porém não pode aproveitá-lo devido aos danos sofridos no incidente. Foi 
identificado prontamente como a espécie em questão. 
 
Palavras chave: Parque, Rio de Janeiro. 
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PSITACÍDEOS REGISTRADOS NO RIO DE JANEIRO ASSOCIADOS AO 
TRÁFICO DE ANIMAIS 
 
Eduardo Maciel ¹ 
¹ Fundação Instituto Estadual de Florestas (RJ). Av. Presidente Vargas 670, 19º andar, CEP 
20071-001, Rio de Janeiro, RJ. E-mail: e-maciel-silva@uol.com.br 
 
 
Os representantes da famíla Psittacidae são muito procurados para servir de xerimbabos, 
principalmente devido à sua habilidade de imitar a voz humana. Durante o período de 
1995-2004, foram apreendidos em situação irregular no Estado do Rio de Janeiro 489 
exemplares de 37 espécies diferentes. As espécies mais encontradas foram Amazona 
aestiva com 81 indivíduos e Ara ararauna com 77 indivíduos. Foram registradas 
espécies originárias de várias regiões do Brasil, inclusive algumas constando na “Lista 
das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção do IBAMA” a saber: 
Anodorhynchus hyacinthinus, Anodorhynchus leari, Guaruba guarouba, Amazona 
rhodocorytha, Amazona vinacea, Amazona brasiliensis e Pyrrhura cruentata. Em 
31/05/04 um exemplar de Anodorhynchus hyacinthinus foi fotografado em Copacabana. 
Tudo indica ser um indivíduo cativo, devido ao crescimento excessivo da extremidade 
de sua maxila e por esta espécie não pertencer ao bioma da Mata Atlântica. 
Recentemente 4 espécies de psitacídeos foram encontrados no Município do Rio de 
Janeiro. É curioso relatar que essas espécies não constavam em levantamentos 
anteriores e aparentemente estão bem adaptadas ao ambiente urbano. Diopsittaca 
nobilis: Observado em bandos de 6 e 10 indivíduos alimentando-se dos frutos do ingá 
(Inga sp.) no Parque Brigadeiro Eduardo Gomes (Aterro do Flamengo) e um par em 
12/10/01 no alto de um tronco de palmeira no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 
Aratinga leucophthalmus: Em novembro de 2002 um bando de 7 indivíduos em uma 
árvore em São Cristovão. Em 23/09/03 foi observada em pequenos grupos de 4 a 6 
indivíduos nas ruas do Grajaú. Aratinga aurea: Em 13/09/03 foi avistado um indivíduo 
acompanhando uma caturrita (Myopsitta monachus) no Aterro do Flamengo. Aratinga 
auricapilla: Foi observado um grupo de 4 indivíduos em 19/10/01 e 2 indivíduos em 
27/07/04 no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Vários orgãos ambientais realizam 
apreensões e muitos não contam com funcionários capacitados que cometem equívocos 
quanto à identificação e  destinação dessas aves. Provavelmente, a ocorrência dessas 
espécies está associada à liberação intencional ou mesmo acidental de indivíduos 
cativos, ocasionando o estabelecimento de espécies que outrora não existiam 
originalmente no local. 
 
Palavras chave: Psitacídeos, Rio de Janeiro, Tráfico. 
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NOTAS SOBRE A REPRODUÇÃO DE CAPRIMULGUS LONGIROSTRIS 
(BONAPARTE, 1825) NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, RJ. 
 
 
Eduardo Maciel¹ e Carlos Humberto Pereira de Oliveira 
¹ Fundação Instituto Estadual de Florestas (RJ). Av. Presidente Vargas 670, 19º andar, CEP 
20071-001, Rio de Janeiro, RJ. E-mail: e-maciel-silva@uol.com.br 
 
 
Depois de ter sido descrito por Bonaparte em 1825, como proveniente do Brasil, 
passaram-se 117 anos até que o Caprimulgus longirostris fosse redescoberto por Sick 
na região sudeste. Desde então pouco se acrescentou ao seu conhecimento, 
principalmente no que diz respeito à biologia reprodutiva. A espécie foi encontrada 
reproduzindo em dois pontos, no centro urbano da cidade do Rio de Janeiro. Em 
outubro de 1996, foi observado um adulto chocando dois ovos, em uma varanda no 12º 
andar de um prédio, no bairro da Glória. Em 12 de setembro de 2001 foram encontrados 
um adulto e dois filhotes, com as primárias desenvolvidas, pousados em uma área de 
pouco acesso em forma de “U”, no terraço de um prédio de cinco andares, no bairro da 
Tijuca. Os filhotes e o adulto encontravam-se próximos à parede sob um substrato 
áspero  de coloração escura, semelhante à rocha natural, sem vestígio de ninho. Durante 
o dia ao perceber a nossa aproximação, o adulto voou silenciosamente, seguido por um 
dos jovens. Foi possível observar neste adulto as marcas amarelas ferrugíneas claras nas 
primárias, características de fêmea. O indivíduo restante foi fotografado e brevemente 
descrito: bico curvo com a base extremamente larga, narinas proeminentes, já 
apresentando as vibrissas em tamanho reduzido. Colar anterior, fronte e faixa superciliar 
bege claro, região dorsal e coberteiras das asas com padrão irregular variegado, com 
vermículas e manchas pretas, castanho e bege claro. Essa coloração assemelha-se com 
determinados locais de pouso, principalmente os telhados e os terraços. Primárias 
escuras com algumas estrias bege claro, vexilo anterior esbranquiçado e alula preta com 
a metade extrema bege claro. Foi observado o comportamento defensivo do filhote 
provavelmente para intimidar um possível predador: de asas abertas, pulando para frente 
e abrindo a boca consideravelmente, não emitindo vocalização. No dia seguinte, 
voltando ao mesmo local os três indivíduos não foram encontrados. Provavelmente este 
é o primeiro registro, embora breve da descrição de um filhote no Brasil. As 
observações sobre a reprodução desta espécie indicam uma postura assincrônica de 2 
ovos e um período reprodutivo mínimo que vai de agosto a outubro. 
 
Palavras chave: Caprimulgus longirostris, reprodução, Rio de Janeiro 
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ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE AVES SILVESTRES ATRAVÉS DE 
ANÁLISES ECOLÓGICAS EM UM FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTICA, 
IGARASSU, PE, BRASIL 
 
 
Vivyanne Santiago Magalhães1; Severino M. de Azevedo Júnior2; Daniela Pedrosa de 
Souza3 
1. Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Departamento de Zoologia, Universidade 
Federal de Pernambuco. Avenida Professor Moraes Rego 1235, Cidade Universitária, 50670-
420, Recife, Pernambuco, Brasil. E-mail: vivyannes@yahoo.com.br 
2. Departamento de Zoologia, Universidade Federal de Pernambuco. Avenida Professor Moraes 
Rego 1235, Cidade Universitária, 50670-420, Recife, Pernambuco, Brasil. E-mail: 
smaj@ufpe.br 
3. Programa de Graduação em Biologia, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal 
de Pernambuco. Avenida Professor Moraes Rego 1235, Cidade Universitária, 50670-420, 
Recife, Pernambuco, Brasil. 
 
 
Através de análises ecológicas esta pesquisa estudou a biologia das aves silvestres do 
Refúgio Ecológico Charles Darwin, um fragmento de Mata Atlântica em regeneração, 
com 60 ha, localizado no município de Igarassu, Pernambuco. As aves foram capturadas 
mensalmente em redes de neblina (mist net) dispostas no sub-bosque em duas áreas 
distintas I (borda) e II (interior de mata) entre julho de 2003 a junho de 2004. Foram 
capturadas e anilhadas 52 espécies de aves. O número de capturas apresentou-se maior 
nos períodos mais quentes do ano (18 espécies) do que naqueles mais frios (15 
espécies). A maior parte (59,6%) das espécies capturadas apresentaram freqüência de 
ocorrência inferior a 25%, sendo Manacus manacus (Linnaeus, 1766), Neopelma 
pallescens (Lafresnaye, 1853) e Turdus leucomelas Vieillot 1818 os mais freqüentes, 
representando 83,33% das amostras. O índice de diversidade foi maior na área 1, com 
elevação nas duas áreas nos meses de setembro e outubro. Para os meses de agosto de 
2003 e março de 2004, um padrão similar de diversidade foi observado, alterado em 
abril, maio e junho de 2004, quando a diversidade nas duas áreas esteve inversamente 
proporcional. A análise de componentes principais revelou que a espécie Basileuterus 
flaveolus relaciona-se com a precipitação e umidade, quando em julho de 2003, abril, 
maio e junho de 2004, tais parâmetros apresentaram-se superiores, associados ao 
elevado número de capturas dessa espécie. Este fato pode estar relacionado a hábitos 
alimentares e tipo de hábitat. Neste período, aumenta a quantidade de insetos e a busca 
pelo alimento no solo pode levar a um acréscimo no índice de capturas. Por outro lado, 
Manacus manacus (Linnaeus, 1766) e Pipra rubrocapilla Temminck, 1821, estiveram 
intimamente ligados com o fator temperatura, sugerindo uma maior atividade destas 
espécies na época reprodutiva (temperaturas mais elevadas). Estes achados fortalecem a 
imprevisibilidade dos efeitos das alterações na estrutura da comunidade de aves em 
longo prazo. Entretanto, mantém-se afirmativo que os desequilíbrios populacionais 
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supostamente venham a aumentar as chances de extinção das espécies, sendo necessário 
à busca de novas alternativas para a proteção da biodiversidade, sobretudo em 
fragmentos florestais. 
 
Palavras chave: avifauna, ecologia, fragmentação. 
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A IMPORTÂNCIA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS E 
FEDERAIS DO RIO GRANDE DO SUL NA PROTEÇÃO DE ESPÉCIES DE 
AVES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO 
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As unidades de conservação (UCs) estão entre os instrumentos mais eficazes de 
assegurar a preservação da biodiversidade. Dessa forma, avalia-se, no presente trabalho, 
a representatividade de espécies de aves ameaçadas de extinção nas UCs estaduais e 
federais do Rio Grande do Sul. Foram consideradas na análise as aves constantes na 
Lista das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Sul (Decreto 
Estadual n° 41.672 / 2002), excetuando-se 16 espécies marinhas e 10 espécies com 
status “Regionalmente Extinto” e “Provavelmente Extinto”. Com relação às UCs, não 
foi considerada a categoria Área de Proteção Ambiental – APA, em virtude de seu 
caráter pouco restritivo e baixo nível de implantação. Das 128 espécies de aves 
ameaçadas de extinção no Estado, 112 espécies foram aqui consideradas, sendo 31 na 
categoria “Criticamente em Perigo (CR)”, 40 na categoria “Em Perigo (EN)” e 41 na 
categoria “Vulnerável (VU)”. Destas, 105 espécies estão presentes em UCs (93,75% do 
total), sendo que 45 estão presentes em apenas uma UC, 27 em duas UCs, 13 em três 
UCs e 20 em quatro ou mais UCs. O Parque Estadual do Turvo, foi a UC com maior 
número de espécies de aves ameaçadas (n=52), destacando-se, ainda, os Parques 
Nacionais de Aparados da Serra/Serra Geral (n=21), que apresentam delimitação 
contígua, e as Reservas Biológicas da Serra Geral (n=19) e Mata Paludosa (n=17). Entre 
as espécies consideradas, 19 encontram-se ameaçadas também em nível global 
(BirdLife International, 2004), sendo que os Parques Nacionais de Aparados da 
Serra/Serra Geral protegem 6 espécies, a Floresta Nacional de São Francisco de Paula 5 
espécies e o Parque Estadual do Turvo 4 espécies. Das sete espécies não protegidas em 
UCs, merecem especial destaque Sporophila plumbea, com status "EN", e Strix virgata, 
Automolus leucophthalmus, Hemitriccus orbitatus, Platyrinchus leucoryphus e S. 
hypoxantha, com status "CR". Para estas espécies ações de conservação, incluindo a 
avaliação e criação de novas UCs, devem ser planejadas prioritariamente. Além disso, 
os dados obtidos no presente trabalho serão encaminhados para os órgãos públicos 
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competentes, salientando a necessidade de ampliar e efetivar o Sistema de UCs do Rio 
Grande do Sul, visando a proteção mais eficiente da avifauna gaúcha.  
 
Palavras Chave: unidades de conservação, aves ameaçadas de extinção, Rio Grande do 
Sul 
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CRIATÓRIOS COMERCIAIS DE ANIMAIS SILVESTRES: UMA 
FERRAMENTA PARA CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES?  
 
 
Marco Antonio Majolo1,3, Elisangela Marder1,4, Maria Rosa Pinheiro Machado2,5 
1Do Meio Ambiente Consultoria e Projeto Ambientais; 2Núcleo de Fauna Ibama/RS; 
3mmajolo@domeioambiente.com.br;4eli@univates.br; 5maria-rosa.machado@ibama.gov.br 
   
 
O tráfico de animais silvestres vem sendo incentivado devido ao interesse da sociedade 
em adquirir "animais de estimação" com características comportamentais que 
demonstrem afinidade com o homem, a exemplo dos psitacídeos. Devido à grande 
oferta e baixo custo de animais provenientes do tráfico, aliado à carência de programas 
efetivos de educação ambiental, vem aumentando consideravelmente o número de 
animais capturados e mortos devido às condições inadequadas de transporte, e em 
conseqüência, aumentando a lista de número de espécies com status de ameaçadas de 
extinção. Os criadouros são importantes ferramentas no combate ao tráfico, uma vez 
que possibilitam a aquisição de animais de forma legal, sem prejuízo ao meio ambiente, 
através da comercialização de indivíduos reproduzidos em cativeiro, com sistema de 
identificação individual e nota fiscal. Exemplos de criatórios comerciais de animais 
silvestres são poucos, mas demonstram o potencial existente para conservação das 
espécies. Criatórios comerciais de psitacídeos e tinamídeos (Rhynchotus rufescens e 
Nothura maculosa), têm demonstrado boa adaptação destas espécies ao cativeiro, 
observando-se taxas de reprodução com alta natalidade. É de suma importância 
incentivar a implantação de novos criadouros para que a oferta de animais legalizados 
com custos acessíveis aumente, e a procura pelos meios mais facilitados da ilegalidade 
possa declinar. Os programas de educação ambiental podem ser praticados através dos 
criatórios legalizados, no sentido de criar uma consciência coletiva, inserindo a 
sociedade como responsável direta pela conservação do meio ambiente. Além de 
propiciar a aquisição de animais com procedência legal, os criadouros podem incentivar 
e investir em pesquisas que possibilitem trazer conhecimento acerca das espécies alvo 
da extinção, e mecanismos para preservá-las, como por exemplo programas 
monitorados de reintrodução de animais apreendidos, através do conhecimento técnico-
científico. 
 
Palavras chaves : conservação, criatórios , psitacídeos. 
Colaboração: Do Meio Ambiente Cons. Proj. Ambientais 
 
 



 295 

 

 
XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia 
21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 
 

 
LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA NA USINA 
HIDRELÉTRICA DE JAGUARA – CEMIG (SACRAMENTO, MG). 
 
 
Oswaldo Marçal Júnior1, Alexandre Gabriel Franchin1; Rafael Martins Valadão1 
1-Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Instituto de Biologia, Universidade Federal de 
Uberlândia. marcaljr@ufu.br. 
 
 
A atividade humana, incluindo a construção e operação de hidrelétricas, contribui 
expressivamente para a fragmentação de hábitats no Cerrado. O objetivo deste trabalho 
foi determinar a riqueza de espécies de aves na UHE Jaguara – CEMIG (Sacramento, 
MG). Entre os meses de março e agosto de 2004, foram realizadas cinco viagens de 
campo e investigadas as seguintes áreas: Área Antropizada; Mata; Cerrado e 
Vertedouro. As observações foram realizadas mensalmente, ao alvorecer, com três 
horas de duração, percorrendo-se trilhas e ruas locais. Também foram realizados 
registros esporádicos, à tarde e ao anoitecer (15:00–20:00), perfazendo um total de 40 
horas de observação. Foram registradas 177 espécies de aves (17 ordens, 36 famílias e 
146 gêneros). As principais ordens encontradas foram Passeriformes (n=95 espécies; 
54%) e Piciformes (n=13 espécies; 7%). As famílias Passeriformes mais representativas 
foram Emberizidae (n=34; 19%) e Tyrannidae (n=32; 18%) e entre os Não-
Passeriformes, Psittacidae (n=10; 6%) e Picidae (n= 9; 5%). O maior número de 
espécies foi registrado em março (n=153; 86%). Na área de estudo foram encontradas 
cinco espécies de aves endêmicas do Cerrado (Amazona xantops, Herpsilochmus 
longirostris, Hylocryptus rectirostris, Antilophia galeata, Cyanocorax cristatellus) e 
uma endêmica de matas ciliares (Basileuterus culicivorus). O hábito insetívoro foi 
predominante entre as aves registradas (n=76 espécies; 43%). Foram encontradas 91 
espécies florestais (51%) e 58 campestres (33%), exclusivas ou não desses ambientes. 
Em relação às espécies de ambiente aquático, foram encontradas 16 espécies exclusivas 
(9%). O maior número de espécies (n=129; 73%) foi registrado na área do Vertedouro, 
sendo que a Mata apresentou o maior número de espécies exclusivas (n=22; 12%). 
Dentre as espécies mais freqüentes, ou seja com registros em pelo menos três meses, 15 
são exclusivas de pelo menos uma das áreas pesquisadas. 
 
Palavras chave: usinas hidrelétricas, impacto ambiental, conservação  
Apoio: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG 
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HISTÓRIA EVOLUTIVA DAS ESPÉCIES NÃO-ANDINAS DE SCYTALOPUS 
INFERIDA ATRAVÉS DA VARIABILIDADE NO DNA MITOCONDRIAL1 
 
 
Helena Mata2,3, Giovanni Nachtigall Maurício3, Carla Suertegaray Fontana3 e Sandro 
Luís Bonatto 2 helenamata@pucrs.br 
2Laboratório de Biologia Molecular e Genômica, FABIO,PUCRS; 3Museu de Ciências e 
Tecnologia, MCT-PUCRS. C.P. 1429. 90619-900, Porto Alegre, RS. 
 
 
Tapaculos do gênero Scytalopus compõem um grupo com uma taxonomia bastante 
complexa, pois, as diferenças morfológicas externas são difíceis de serem visualizadas 
inclusive pelos mais experientes ornitólogos. A vocalização, adicionada à informação de 
distribuição e hábitat, tem auxiliado no processo de identificação das espécies. Porém, a 
informação contida nesses caracteres pode não ser suficiente para a compreensão dos 
padrões de diversificação do grupo e, tampouco, para estabelecer as relações 
filogenéticas entre os táxons. O objetivo deste trabalho é um estudo da história evolutiva 
dos representantes do gênero Scytalopus no sudeste da América do Sul. Até o momento 
foram analisados indivíduos de S. speluncae (n=6), S. iraiensis (n=1), S. novacapitalis 
(n=1) e de duas espécies novas, S. sp. nov. 1, do Rio Grande do Sul (n=13) e S. sp. nov. 
2, de Minas Gerais (n=1). Os gêneros Lepidocolaptes e Icterus foram utilizados como 
grupo externo. Foram realizadas análises filogenéticas com diversos métodos, utilizando 
o modelo selecionado pelo MODELTEST (K81uf+G), tais como Neighbor-joining, 
Máxima Verossimilhança e Máxima parcimônia. Os resultados preliminares com o gene 
da NADH2 sugeriram dois clados com alto suporte de bootstrap: um reunindo 
exclusivamente haplótipos de S. speluncae e o outro com os haplótipos de S. 
novacapitalis e das duas espécies novas. O haplótipo de S. iraiensis representa o grupo 
irmão do clado composto por S. novacapitalis e pelas duas espécies novas (porém com 
um suporte não muito alto), mostrando-se bastante divergente em relação às outras 
espécies; podendo constituir, inclusive, um terceiro clado. Interessantemente, um 
haplótipo de S. speluncae agrupou-se muito próximo à S. novacapitalis. Com relação a 
S. speluncae e S. sp. nov. 1, melhor representadas na análise, foi detectada forte 
estruturação geográfica, ou seja, os haplótipos agruparam-se entre si de acordo com a 
proximidade geográfica das amostras. A topologia encontrada fornece suporte genético 
ao status específico das duas espécies novas. Este trabalho terá continuidade com o 
estudo de outras regiões da mitocôndria (região controle e citocromo b) bem como com 
a adição de novos indivíduos e espécies. 
 
Palavras-chave: tapaculos, filogeografia, Brasil 
1 CNPq, FAPERGS, Florestal Gateados Ltda. 
 
 



 297 

 

 
XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia 
21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 
 

 
ESTUDO DO MONOFILETISMO DA TRIBO ARINI (PSITTACIDAE, AVES) 
INFERIDO POR SEQÜÊNCIAS DE DNA MITOCONDRIAL E NUCLEAR. 
 
 
Matsumoto, Tania Elisa1; Wright, Timothy F.2; Fleischer, Robert2 e Miyaki, Cristina 
Yumi1 
1 Instituto de Biociências, Departamento de Biologia, Universidade de São Paulo. Rua do Matão 
277, sala 230, Cidade Universitária, São Paulo, SP, 05508-090  
2 Genetics Program, Smithsonian National Museum of Natural History. Smithsonian National 
Zoo, 3001 Connecticut Ave., Washington DC, 20008 
 
 
A ordem Psittaciformes (araras, papagaios, cacatuas e afins) possui muitos 
representantes na América do Sul (30 gêneros, Collar 1997). Atualmente todos são 
agrupados na tribo Arini. Este agrupamento é embasado em estudos de caracteres 
morfológicos, comportamentais e de cariótipo. Estudos moleculares de relações inter-
genéricas de psitacídeos feitos até o momento não foram abrangentes o suficiente para 
se investigar esta questão. Deste modo, no presente trabalho foram analisados 26 dos 30 
gêneros da tribo Arini e 17 gêneros africanos e australasiáticos. Foram obtidas 
seqüências parciais dos genes mitocondriais ribossomais 12S e 16S, e do íntron 5 do 
gene nuclear para a tropomiosina. Análises de máxima parcimônia e bayesiana, para 
cada gene isoladamente e para uma matriz de seqüências concatenadas (com menor 
número de táxons) foram realizadas. As análises de cada gene separados foram 
concordantes. No entanto, em ambas as análises de máxima parcimônia dos genes 12S e 
16S obteve-se pouca resolução, com uma politomia basal. Já as análises bayesianas do 
íntron do gene para tropomiosina isolado e dos três genes concatenados sustentaram o 
monofiletismo da tribo Arini, com altos valores de suporte. Estes resultados sugerem 
que os psitacídeos neotropicais representam uma linhagem monofilética, separada das 
demais linhagens de psitacídeos. 
 
Palavras chave: Psittaciformes, filogenia molecular  
Apoio financeiro: FAPESP, CAPES, CNPq, Abbott Fund (Smithsonian National 
Museum of Natural History)  
 
 
 
 
 



 298 

 

 
XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia 
21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 
 

 
AVIFAUNA DO LITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ: VULNERABILIDADE E 
CONSERVAÇÃO. 
 
 
Fabíola Leite de Medeiros, Marcelo de Sousa e Silva2, Elinete Batista Rodrigues3, Sílvia 
Tereza de Carvalho4, Douglas Danilo dos Santos Sousa5 e Marcos Pérsio Dantas Santos6 
2(Acadêmico de Biologia UFPI: marcelossilvaxp@hotmail.com), 3 (Bióloga: 
elineter@yahoo.com.br), 4(Acadêmica de Biologia UFPI: silviatc21@bol.com.br), 5 
(Acadêmico de Biologia UFPI: douglasdanilobio@yahoo.com.br.), 6 (Depto. Biologia UFPI: 
pérsio@ufpi.br). 
 
 
O estudo da avifuna do litoral do Piauí foi realizada em toda a linha da costa Piauiense 
(3° 00’ S e 42° 03’ e 42° 08’ W), que tem uma extensão linear de 66 Km; com um 
estado de ratificação não muito nítido, em função da freqüência de embocaduras fluviais 
e de promontórios que se alternam com largas enseadas. Essa área foi dividida em 6 
unidades geoambientais, sendo distribuídas em categorias de fragilidade ambiental, 
tendo como dados básicos o Zoneamento Ecológico Econômico do Baixo Parnaíba. No 
presente estudo foram registradas 175 espécies, sendo três contidas na lista oficial de 
animais em extinção, sendo elas: Eudocimus ruber, Penelope jacucaca e Oryzoborus 
angolensis. A maior parte do litoral do estado possui áreas com média fragilidade 
(48,5%) e frágeis (34,0%) sendo que cerca de 80% da avifauna ocorre nessas áreas. O 
índice de similaridade entre as áreas é baixo o que demonstra comunidades com 
elevados graus de distinção. As análises demonstraram haver dois grupos de áreas que 
devem receber incremento no esforço de conservação: faixa praial e campo de dunas 
são ambientes extremamente frágeis e apresentaram comunidades de aves únicas dentro 
do litoral do estado. O outro grupo de áreas são compostas pelas planícies flúvio-
marinhas e flúvio lacustres, nesses ambientes foram encontrados os melhores 
indicadores de qualidade das comunidades de aves: existência de espécies exclusivas, 
presença de todas as espécies ameaçadas de extinção registradas no litoral do estado; os 
maiores percentuais de aves com alta sensibilidade ambiental. Nesse sentido, há 
necessidade urgente de criação de unidades de conservação nessa região do estado, e 
esse trabalho sugere que áreas como os manguezais do Delta do Rio Parnaíba e estuário 
do Rio Ubatuba recebam esforços de conservação. 
 
Palavras-chave: Piauí, Aves, Vulnerabilidade. 
Financiamento: CNPq/PELD/Site 10 – TROPEN – UFPI. 
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AVES FRUGÍVORAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE EM DIFERENTES 
REGIÕES FITOECOLÓGICAS DA MATA ATLÂNTICA NO SUL DO BRASIL. 
 
 
Luciana Baza Mendonça, Patrícia Pereira Serafini, Luiz dos Anjos, Graziele Hernades 
Volpato, Roberto Boçon, Edson Varga Lopes, Fernando de Lima Fávaro e Maria 
Victoria Bisheimer. 
Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Universidade Estadual de Londrina, Depto de 
Biologia Animal e Vegetal,Caixa Postal 6001, 86051-970, Londrina, PR, Brasil.  
E-mail:lucianabaza@yahoo.com.br 
 
 
Aves frugívoras de médio e grande porte representam uma parcela considerável da 
biomassa em comunidades de aves tropicais e desempenham importantes papéis 
ecológicos ao interagirem com as plantas, como a dispersão e a predação de sementes. 
Contudo, elas figuram entre as mais ameaçadas na Floresta Atlântica Brasileira. Aqui, 
apresenta-se um estudo da composição e abundância de aves frugívoras de médio e 
grande porte (Cracidae, Ramphastidae, Trogonidae, Cotingidae e Psittacidae) em 
remanescentes florestais de Mata Atlântica nos estados do Paraná e Santa Catarina.  O 
estudo compreendeu 12 áreas, abrangendo as principais regiões fitoecológicas da Mata 
Atlântica: Floresta Ombrófila Densa (FOD; 3 áreas), Floresta Ombrófila Mista (FOM; 
5) e Floresta Estacional Semidecidual (FES; 4). Amostragens sazonais foram 
conduzidas entre outubro de 2003 e agosto de 2004. Dois métodos foram utilizados: (1) 
pontos de escuta de distância ilimitada e (2) observação em transecções. Até o 
momento, amostrou-se um total de 516 pontos e 86km. Os dois métodos geraram 
resultados semelhantes quanto à abundância e foram complementares no levantamento 
da riqueza específica. Ao todo, 28 espécies foram registradas, sete das quais são 
consideradas raras, quase-ameaçadas ou vulneráveis (Pipile jacutinga, Amazona 
vinacea, Triclaria malachitacea, Ramphastos vitellinus, Phibalura flavirostris, 
Carpornis melanocephala e Lipaugus lanioiides). O número de espécies não variou 
significativamente entre as regiões fitoecológicas (18 espécies na FOD, 15 na FOM e 16 
na FES), mas observaram-se diferenças na composição e/ou abundância das espécies 
entre as regiões; algumas espécies apresentaram distribuição limitada a apenas um dos 
tipos de florestas. Além dos aspectos biogeográficos que certamente influenciaram na 
composição e abundância das espécies nas diferentes regiões da Mata Atlântica, outros 
fatores como a disponibilidade de frutos ao longo do ano e a estrutura da vegetação 
podem estar envolvidos. Ainda, tamanhos populacionais naturalmente baixos, 
associados a questões como a perda ou redução do hábitat, caça e eventos climáticos 
podem ser responsáveis pela ausência ou baixo número de registros para algumas 
espécies em determinadas áreas.  
 
Palavras-chave: aves frugívoras, Mata Atlântica, estimativas de abundância. 
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Apresento os resultados de três anos de inventário da avifauna de uma área de Floresta 
com Araucária no município da Lapa – Paraná (25o41’S - 49o57’W). A área abrange 
338 ha de Floresta com Araucária, campos gerais e áreas de plantio. Realizei 
amostragens entre os anos de 2001 e 2004 que incluíram aproximadamente 150 horas de 
observações em trilhas e mais de 13 horas de gravações. Observei 165 espécies de aves 
de 49 famílias, das quais gravei as vocalizações de 119 espécies (*). A maioria das 
espécies registradas (38%) são associadas às florestas pouco perturbadas ou secundárias 
da região. A avifauna da área é principalmente composta de aves insetívoras (46%) e 
frugívoras (25%). Aproximadamente 100ha de reserva legal com Floresta com 
Araucária não são exploradas a mais de 25 anos permanecendo com pouco acesso. Estas 
florestas abrigam espécies como Crypturellus obsoletus*, Odontophorus capueira*, 
Penelope obscura* Geotrygon montana*, Baillonius bailloni, Ramphastos dicolurus, 
Stephanoxis lalandi*, Campylorhamphus falcularius*, Dendrocolaptes platyrostris*, 
Lepidocolaptes angustirostris*, Anabacerthia amaurotis*, Sclerurus scansor*, 
Pachyramphus polychopterus*, Schiffornis virescens*, Procnias nudicollis*, Attila 
phoenicurus. Os campos naturais e artificiais compreendem cerca de 42ha, sendo 
utilizados alternadamente para plantio, pastagens ou descanso. Nestes ambientes podem 
ser observadas espécies como Rhynchotus rufescens*, Syrigma sibilatrix*, Theristicus 
caudatus*, Zenaida auriculata*, Scardafella squammata*, Falco sparverius*, 
Caprimulgus parvulus*, Nystalus chacuru* Melanerpes candidius*, Synallaxis spixi*, 
Xolmis cinerea*. Uma pequena porcentagem dos 80 ha de florestas secundárias são 
manejados para extração de erva mate, o restante tem pouco acesso e permanece como 
áreas de regeneração e proteção de nascentes. Estes ambientes abrigam espécies como 
Chamaeza campanisona*, Conopophaga lineata*, Scytalopus indigoticus*, 
Platyrinchus mystaceus*, Turdus rufiventris*, Cacicus chrysopterus*. Apesar de 
algumas espécies terem sido recentemente incluídas, já é evidente a importância desta 
área para a fauna da região. Esta é uma das poucas propriedade particulares do 
município que possui grande porcentagem da área com reservas florestais e 
provavelmente uma das únicas com planos de manejo que visam assegurar a 
biodiversidade local. 
 
Palavras-chave: Avifauna, Floresta com Araucária, Lapa - Paraná. 
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FRUGIVORIA E DISPERSÃO DE SEMENTES POR AVES DO PARQUE 
ESTADUAL NOVA BADEN, LAMBARI-MG. 
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1 Laboratório e Museu de Zoologia da Efoa/Ceufe, Rua Gabriel Monteiro da Silva, 714,                                                                                                           
37130-000  Alfenas, MG. E-mail: rmigotto@yahoo.com.br 
2 Laboratório de Interações Vertebrados-Plantas, Depto de Zoologia, IB-Unicamp, CP 
 6109, 13083-970 Campinas, SP. E-mail: wesley@unicamp.br 
 
 
A dispersão de sementes é um processo ecológico vital na manutenção e sucessão das 
espécies vegetais em áreas de conservação e áreas degradadas. As aves desempenham 
um importante papel nesse processo, não apenas pela abundância, mas também devido à 
freqüência com que se alimentam de frutos. Este projeto de pesquisa teve como objetivo 
verificar a frugivoria e possível dispersão de sementes entre plantas e aves frugívoras no 
Parque Estadual Nova Baden (21056’35’’S, 45019’2’’W), remanescente de Mata 
Atlântica com 350ha de floresta secundária, localizado em Lambari-MG. Os eventos de 
frugivoria foram observados com binóculo e as capturas de aves com redes de neblina. 
Após a captura das aves eram coletadas amostras de fezes, que eram triadas em 
laboratório à procura de sementes. As espécies vegetais foram identificadas através de 
herborização e germinação de sementes em laboratório. Foram identificadas 10 espécies 
de plantas pertencentes a sete famílias, sendo estas consideradas atrativas às aves. 
Obtiveram-se 33 eventos de frugivoria, aproximadamente 15 % nas coletas de fezes e 
85 % nas observações focais, envolvendo 12 espécies de aves e oito de plantas. Foram 
coletadas 36 amostras de fezes das aves capturadas. Deste total, apenas 27,8% 
apresentaram sementes incorporadas ao material. Das amostras que continham sementes 
apenas 30% germinaram e puderam ser identificadas, assim como suas aves dispersoras. 
Nos 70% restantes não ocorreu qualquer vigor germinativo. Das 12 aves envolvidas no 
consumo de frutos, apenas Tachyphonus coronatus, Thraupis sayaca, Tangara cayana, 
Tangara cyanoventris, Turdus rufiventris, Turdus leucomelas e Ramphastos dicolorus 
podem ser consideradas potenciais dispersoras de sementes de 7 espécies vegetais 
presentes no local, sendo as demais possivelmente predadoras de sementes. Este é o 
primeiro estudo sobre as interações entre as aves frugívoras e as plantas desta Unidade 
de Conservação estadual, o qual poderá trazer subsídios para o manejo e conservação da 
área. 
 
Palavras-chaves: Frugivoria, ornitocoria, Parque Estadual Nova Baden. 
Órgão financiador: PROBIC Efoa/Ceufe. 
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LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA NA ÁREA DE ESTUDOS AMBIENTAIS 
BOQUEIRÃO, INGAI-MG  
 
 
Matusalém Miguel1 e Zoraia Silva2  
1Graduando em Ciências Biológicas, Unilavras – Centro Universitário de Lavras. E-mail: 
matusalem@navinet.com.br; 2Prof.  Ms. em Zootecnia, Departamento de Biologia, 
Universidade Federal de Lavras.  
 
Estudos sobre avifauna em regiões com vegetação fragmentada são de grande 
importância para definição de estratégias conservacionistas. Estes estudos podem 
indicar a existência de impactos provocados pela fragmentação sobre a estrutura das 
comunidades locais. O estudo foi realizado na Área de estudos florestais Boqueirão, no 
município de Ingaí, MG, que possui 18% (28 ha) de sua área coberta por cerrado stricto 
sensu, 52,5% (84 ha) coberto por mata de galeria, 26,5% (42,5 ha) coberto por campo 
rupestre e 3% (5,5 ha) por pastagem com presença de Brachiaria sp. Sendo uma antiga 
propriedade rural, estas vegetações foram alteradas por práticas agropecuárias diversas, 
que foram abandonadas nos últimos anos. Este trabalho tem por objetivo realizar o 
levantamento qualitativo da avifauna na área do Boqueirão, bem como, comparar com a 
avifauna na área vizinha do Parque Ecológico Poço Bonito. Os registros das espécies 
foram feitos por meio de observação direta, com auxílio de binóculos, e/ou sonoros. 
Foram percorridas trilhas pré-existentes nas diferentes formações vegetais entre janeiro 
de 2003 e junho de 2004. No total foram realizadas 23 visitas, a maioria matutinas 
(5:00-11:00) e algumas vespertinas (16:00-19:00), perfazendo 125 horas de 
observações. Foram registradas 163 espécies de aves distribuídas em 13 ordens, 30 
famílias e 133 gêneros. As Famílias Tyrannidae e Emberizidae da Ordem Passeriformes 
apresentaram o maior número de espécies (37 e 36 espécies, respectivamente). Dentre 
os não-passeriformes, a Família Trochilidae foi a mais numerosa (10 espécies). Uma 
espécie endêmica do cerrado (Cyanocorax cristatellus) e uma espécie endêmica de mata 
ciliar (Basileuterus hypoleucus). Destas 163 espécies (31%) foram registradas com mais 
freqüência na Borda das Matas de Galeria seguido de (29%) no interior das Mata de 
Galeria. Em relação aos hábitos alimentares os resultados demonstram predomínio das 
espécies com hábito alimentar insetívoro (46%), seguidas das onívoras (26%), 
granívoras (10%), carnívoras (7%), nectívoras (6%) e frugívoras (5%). A área do 
Boqueirão foi considerada similar com a área do Parque Ecológico Poço Bonito com 
índice de Sörensen de 0,69, o que pode estar associado à composição da vegetação bem 
parecidas e proximidade das áreas. As perturbações (agropecuária, retirada da cobertura 
vegetal) são fatores que podem atingir diretamente a avifauna local, fato constatado pela 
ausência de grandes frugívoros e insetívoros mais especializados. Os resultados 
parecem confirmar que uma área pequena como o Boqueirão é insuficiente para abrigar 
espécies mais exigentes, porém pode ser considerada importante para a manutenção de 
uma importante parcela da avifauna regional. Palavras chave: aves, cerrado, conservação. 
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE AVES EM ÁREA ADJACENTE AO 
PARQUE ESTADUAL DAS LAURÁCEAS, VALE DO RIBEIRA, PARANÁ. 
 
 
Alexandre Mitroszewski1; Márcia Arzua2; Pedro Scherer Neto2 
1. Rua Engº Heitor Soares Gomes, 1014, Portão, 80330-350, Curitiba, PR. E-mail: 
alemitro@ig.com.br 
2. Museu de História Natural Capão da Imbuia, Departamento de Zoológico, SMMA, PMC, 
Rua Prof. Benedito Conceição, 407, 82810-080, Curitiba, PR. E-mails: marzua@terra.com.br; 
schererneto@bbs2.sul.com.br 
 
 
Durante as fases de campo do projeto “Estudos taxonômicos de carrapatos de aves 
silvestres de dois biomas do Estado do Paraná”, foi possível elaborar o presente 
levantamento. A área de estudo (18 ha), está inserida no bioma Floresta Ombrófila 
Densa, na localidade de João Surá, Município de Adrianópolis, Paraná (24º39’S e 
49º00’W), região sudeste do Estado. Foram realizadas três fases de campo (março, 
junho e setembro/2004), com três dias consecutivos de coletas em cada uma.  Para a 
captura das aves, utilizou-se 13 redes-neblina, de 12 metros de comprimento, 
distribuídas no interior e na borda da mata. Até a presente data, foram vistoriadas 200 
aves, pertencentes a 66 espécies, distribuídas em 22 famílias. Dentre todas as aves, 
destaca-se a presença de Sporophila frontalis (Verreaux, 1869), espécie ameaçada, 
categoria VU, pertencente à família Emberizidae, como primeiro registro para aquela 
localidade. Em estudos anteriores no mesmo local (1992 e 1993), foram vistoriados para 
ectoparasitos, 104 espécimes de aves, de 19 famílias. Em 1992, registrou-se 63 
espécimes pertencentes a 17 famílias e 35 espécies, e em 1993, 41 espécimes 
pertencentes a 10 famílias e 26 espécies. Para aqueles dois anos, destaca-se a presença 
de seis indivíduos da espécie Onychorhynchus swainsoni (Pelzeln, 1858), ave constante 
no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada do Paraná, categoria DD. Até o final das 
pesquisas, espera-se nova constatação desta ave na área de estudo, uma vez que a 
mesma localiza-se próxima ao Parque Estadual das Lauráceas, e também por já haver 
sido encontrado um bando com 5 indivíduos, anteriormente no mesmo local.  
 
Palavras chaves: ameaçadas, Sporophila, Onychorhynchus 
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OBSERVAÇÕES PRELIMINARES SOBRE OS HÁBITOS E DENSIDADE 
POPULACIONAL DA ARARAJUBA (GUARUBA GUAROUBA) EM FAZENDA 
DE PLANTIO DE EUCALIPTO NO MARANHÃO 
 
 
Márcia A. O. Mocelin1,3, Luiz Paulo L. Fedullo1,2 e Denise W. Monsores1 

1Fundação RIOZOO; 2FESO, RJ; 3UNESA, RJ. 
e-mail: dmonsores@pcrj.rj.gov.br 
 
 
A ararajuba (Guarouba guarouba) é uma das mais belas aves brasileiras. Sua beleza, 
porém, é um dos motivos que a coloca sob ameaça de extinção. Ao lado do 
desmatamento, a captura para o comércio ilegal de animais silvestres tem sido 
responsável pelo desaparecimento de populações inteiras desta espécie, que é endêmica 
da Amazônia brasileira. Para obtenção de informações sobre os hábitos e densidade 
populacional da espécie no local de estudo, dados preliminares sobre a biologia e 
população da espécie em área formada por 50% plantações de eucalipto e 50% matas 
nativas, pertencente a CELMAR, foram obtidos através de observações diretas para 
contagem de indivíduos e observação de ninhos e abrigos, no período de 4 a 12 de 
setembro de 2001. A área foi vistoriada para identificação da presença de animais, com 
esforços direcionados aos locais onde haviam registros prévios, informados por 
funcionários das fazendas. Foram identificados dois pontos de ocorrência dos animais, a 
torre para observação de focos de incêndio, local de passagem, e árvore seca em 
propriedade particular, funcionando como abrigo. Na torre de observação, área situada 
entre plantação de eucalipto e reserva, na Fazenda Veneza, obtínhamos visão 
privilegiada de grande parte da região. Os animais foram observados 4 vezes: Na 
propriedade particular com predominância de pasto e habitação, e algumas áreas com 
vegetação arbustiva, os animais foram avistados três vezes. De acordo com as 
observações e informações recolhidas, pudemos concluir que os animais não sofrem 
pressão de caça na área de reserva protegida pela CELMAR, utilizam as áreas de 8 das 
37 fazendas e reservas como áreas de passagem e alimentação, além da propriedade 
particular do Sr. João, utilizando árvore seca como abrigo e provavelmente local de 
nidificação. Costumam se alimentar na área de estudo de açaí, bacaba, sapucaia, 
castanha do pará, babaçu e outros ítens ainda não identificados. 
 
Palavras chave: Guaruba guarouba, população, hábitosFinanciadores: Fundação 
RIOZOO e CELMAR 
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REPRODUÇÃO DE SABIÁ-CICA (TRICLARIA MALACHITACEA) EM 
CATIVEIRO. 
 
 
Moreira, J.A.P. 1, Gastal, J.C. 1, Machado, C.B. 2, Boff, P. H. 3 Streher, 
A.S. 3, Dal Corno, R. D. 3, Marchetto, C. 3, OLIVEIRA, M.M.D. 4. 
1- Médicas veterinárias do Jardim Zoológico da Universidade de Caxias do Sul. 
2- Bióloga do Jardim Zoológico da Universidade de Caxias do Sul. 
3- Acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas da Universidade de Caxias do Sul. 
4- Bióloga, Coordenadora do Jardim Zoológico da Universidade de Caxias do Sul. 
Universidade de Caxias do Sul mmdolive@ucs.br / 
cbmachado@malbanet.com.br 
 
 
O sabiá-cica é um psitacídeo ainda pouco estudado, havendo poucos relatos 
sobre sua biologia e comportamento. Neste trabalho consta o registro de dois 
nascimentos ocorridos no Jardim Zoológico da Universidade de Caxias do Sul, em 2001 
e 2002. No ano de 2001 ocorreu a primeira postura, no recinto onde eram mantidos três 
adultos da espécie, sendo duas fêmeas e um macho. O ninho artificial, de madeira, 
media 53cm x 28cm x 23 cm, contendo serragem no seu interior. Desta postura, apenas 
um filhote (fêmea) sobreviveu. Em 2002, um indivíduo macho foi introduzido no 
viveiro, proveniente de uma apreensão realizada pela Patrulha Ambiental da Brigada 
Militar (PATRAM). No início de outubro, foi realizada nova postura (três ovos), porém 
somente dois eclodiram. Em janeiro do ano seguinte foi avistado o primeiro filhote 
(macho), fora do ninho, e dez dias depois, o segundo (fêmea). Ambos deixaram o ninho 
com empenamento total, capacidade de vôo e alimentando-se normalmente, sendo que 
eventualmente ainda solicitavam alimento ao parental macho. 
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ECOLOGIA TRÓFICA COMPARADA DE TRÊS STRIGIFORMES (ATHENE 
CUNICULARIA, TYTO ALBA E ASIO CLAMATOR) NA ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA DE ITIRAPINA, SP  
 
 
José Carlos Motta-Junior 
Departamento de Ecologia, Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, São Paulo - 
SP (e-mail: mottajr@ib.usp.br) 
 
 
As corujas buraqueira (Athene cunicularia), suindara (Tyto alba) e orelhuda (Asio 
clamator) estão dentre as Strigiformes mais amplamente distribuídas no Brasil. Apesar 
disso, virtualmente nenhum estudo comparou suas dietas em sintopia, o objetivo 
principal do presente estudo. A área de estudo foi a Estação Ecológica de Itirapina, com 
2300 ha, um dos últimos remanescentes de cerrado sensu lato do Estado de São Paulo. 
Amostras de 106, 434, e 57 pelotas, respectivamente da buraqueira, suindara e coruja-
orelhuda foram coletadas entre 2000 e 2002, resultando também respectivamente em 
1093, 3735, e 188 presas individuais identificadas por meio de coleção de referência. A 
biomassa bruta ingerida foi estimada pelo uso de massas médias de cada presa. 
Numericamente a buraqueira teve sua dieta baseada em invertebrados, especialmente 
insetos (95,7% do total de presas), enquanto esses itens foram de menor importância 
tanto para a suindara (43,2%), como principalmente para a coruja-orelhuda (13,3%). Já 
em termos de biomassa bruta consumida os vertebrados, em especial roedores, foram a 
base da dieta da suindara (96,7%,), da coruja-orelhuda (99,4%) e quase metade da dieta 
da buraqueira (45,2%). Assim, apesar de numericamente insignificantes, os vertebrados 
são relevantes para o sustento das buraqueiras. Em geral, para a suindara e a coruja-
orelhuda, os insetos foram mais predados nos meses mais chuvosos enquanto os 
roedores o foram na estação seca. Este padrão coincide com o ciclo anual de abundância 
dessas presas no cerrado, o que indica certo oportunismo temporal por estas espécies. 
No entanto, a buraqueira parece predar invertebrados em altas proporções por todo o 
ano. Embora todas as espécies aqui estudadas usem hábitats abertos e sejam ativas 
principalmente nas horas crepusculares para a caça, parece haver mecanismos claros de 
isolamento ecológico entre elas, não só nas distintas proporções de itens alimentares, 
mas também na exploração de presas de distinto tamanho. A coruja-orelhuda preda os 
maiores itens, seguida da suindara e por último pela buraqueira. Apesar da coruja-
orelhuda ter tamanho similar à suindara (400-550 g), inclui em sua dieta itens maiores, 
como roedores e aves com mais de 200 g, em parte devido à suas garras também 
maiores.  
 
Palavras-Chave: Corujas, dieta comparada, Cerrado. 
Órgãos financiadores: FAPESP 
 



 308 

 

 
XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia 
21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 
 

 
ESTRUTURA TRÓFICA EM COMUNIDADES DE AVES NO CERRADO: 
EFEITOS EM ÁREAS PERTURBADAS 
 
 
José Carlos Motta-Junior & Marco A. M. Granzinolli 
Departamento de  Ecologia, Instituto de Biociências – Universidade de São Paulo – São Paulo - 
SP (e-mail: mottajr@ib.usp.br) 
 
 
O conceito de guilda é muito útil para comparações de comunidades animais quanto à 
sua estrutura e funcionamento. O cerrado é um dos biomas em maior perigo no Brasil. 
Assim, numa abordagem preliminar, procedemos a análise de avifaunas em guildas 
tróficas gerais entre cerrados com diferentes graus de perturbação ambiental. Áreas mais 
alteradas apresentariam desequilíbrios? As áreas consideradas, todas dentro do Bioma 
Cerrado foram: Estação Ecológica de Itirapina (SP), 2300ha; Estação Ecológica de 
Águas de Santa Bárbara (SP), 2712ha; Parque Florestal Salto e Ponte I, Prata 790ha 
(MG); Reserva do campus da Universidade de São Carlos (UFSCar), São Carlos (SP), 
290ha. As duas Estações Ecológicas tinham o melhor estado de conservação, com 
predomínio de cerrados e campos, enquanto o PFSP era coberto basicamente por 
extensos plantios recentes de Pinus com sub-bosque de capins exóticos e poucos 
subarbustos nativos, além de pequenas manchas de cerrado, e a UFSCar por cerrados 
secundários e campos antrópicos (capins exóticos). Foram utilizados pontos pelo menos 
a cada 300m para registro das aves. Cada espécie e seu número total de registros foram 
considerados em uma das seguintes categorias de guilda trófica, assim definidas: 
Insetívoros – insetos e outros artrópodes; Granívoros – grãos; Frugívoros – frutos; 
Nectarívoros – néctar; Carnívoros – vertebrados; Detritívoros – carniça; Onívoros – dois 
ou mais tipos de alimentos, em proporções equilibradas. Exceto para os onívoros, em 
todos os casos anteriores o item citado faz parte de pelo menos ¾ da dieta As áreas mais 
conservadas apresentaram os insetívoros como dominantes (38,2-42,6%), seguidos 
pelos onívoros (26,0-30,6%) e granívoros (21,3-23,0%). Por outro lado, as áreas mais 
perturbadas, tanto pelo menor tamanho como pela invasão de componentes exóticos 
(especialmente capins Brachiaria e Melinis), tiveram clara dominância de aves 
granívoras (42,5-59,2%). Frugívoros foram também mais importantes nas Estações 
Ecológicas que nas áreas mais perturbadas (3,5-5,2% vs. 1,1-2,4%). Assim, a 
simplificação do cerrado, reduzido a capins exóticos e poucas lenhosas, ocasiona 
também a simplificação da avifauna, com dominância exagerada de granívoros, como 
Volatinia jacarina, Zonotrichia capensis e Columbina talpacoti.  
 
Palavras-Chave: Estrutura trófica, aves, Cerrado. 
Órgãos financiadores: FAPESP 
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TRÊS ESPÉCIES VEGETAIS ARBÓREAS UTILIZADAS PELAS AVES NA 
FLORESTA NACIONAL DE CHAPECÓ (GLEBA II), DISTRITO DE 
MARECHAL BORMANN, CHAPECÓ/SC.  
 
 
Eliara Solange Muller1 e Marilise M. Krügel2 

1Laboratório de Ornitologia e Animais Marinhos, Unisinos. eliara.muller@bol.com.br. 2UNIJUÍ 
- Departamento de Biologia e Química. Rodovia RS 344-km 39. CEP 98900-000. Santa Rosa – 
RS. E-mail: marilisek@brturbo.com.br. 
 
 
Os frutos são fontes primárias de energia para muitos frugívoros, os quais podem levar 
as sementes para longe da planta-mãe, aumentando as chances de germinação e 
desenvolvimento das plântulas. O objetivo deste trabalho foi identificar as espécies de 
aves que consomem os frutos de Nectandra lanceolata (Lauraceae), Matayba 
elaeagnoides (Sapindaceae) e Myrsine umbellata (Myrsinaceae). O trabalho foi 
realizado na Floresta Nacional de Chapecó (Gleba II), Distrito de Marechal Bormann, 
Chapecó/SC (27º11’S, 52º37’W). A vegetação constitui-se por remanescentes de 
Floresta Ombrófila Mista e reflorestamento com Pinus. Realizaram-se observações 
focais, com auxílio de binóculos 8 x 40 mm, em um indivíduo em frutificação de cada 
espécie, no período de dezembro de 2003 a fevereiro de 2004. Foram realizadas cinco 
sessões de observação das 7h30min às 11h30min, totalizando 20 h em cada planta. 
Durante as sessões foram registradas as espécies de aves visitantes, o horário, o número 
de sementes consumidas por visita, o tempo de permanência sobre a planta, o 
comportamento de coleta e mandibulação dos frutos e os encontros agonísticos. Foram 
registradas 27 visitas por 12 espécies de aves que consumiram os frutos de N. 
lanceolata, 21 visitas por seis espécies em M. elaeagnoides e oito visitas por seis 
espécies em M. umbellata. As aves mais freqüentes visitando as plantas foram Pitangus 
sulphuratus (12 visitas no total), Cacicus chrysopterus (8), Tytira cayana (6), Turdus 
leucomelas (5), Myiodynastes maculatus (5), Elaenia sp. (4) e Turdus rufiventris (3). 
Destas, a única a consumir os frutos das três plantas foi P. sulphuratus. A forma de 
coleta mais freqüente foi alcançar, mas não foi significativamente diferente dos demais 
modos de coleta (Kw=6,257; gl=4; P=0,181). O comportamento de mandibulação mais 
freqüente foi engolir os frutos inteiros (F=123,816; gl=2,6; P<0,001). As aves não 
apresentaram preferência significativa quanto ao horário das visitas (Kw=6,127; gl=7; 
P= 0,525). O reduzido número de visitas às plantas pode estar relacionado à oferta de 
frutos disponíveis nesta época do ano na área de estudo (dezembro a fevereiro) e à 
menor riqueza de espécies de aves que incluem frutos na dieta.  
 
Palavras-chave: aves, frugivoria e Floresta Ombrófila Mista. 
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AVIFAUNA DA MATA DE SANTA GENEBRA: 30 ANOS DE DADOS 
ORNITOLÓGICOS E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO. 
 
 
Pedro Meloni Nassar1, Terezinha Chagas Carneiro Pessoa2 e Wesley Rodrigues Silva3 
1Curso de Graduação em Ciências Biológicas, IB-UNICAMP, CP 6109, 13083-970 Campinas, 
SP. E-mail: pedromnassar@globo.com 
2Estagiária, Depto de Zoologia, IB-Unicamp, CP 6109, 13083-970 Campinas, SP. E-mail: 
pessoatereza@uol.com.br 
3Laboratório de Interações Vertebrados-Plantas, Depto de Zoologia, IB-Unicamp, CP 6109, 
13083-970 Campinas, SP. E-mail: wesley@unicamp.br 
 
 
A Mata de Santa Genebra (MSG) é um fragmento de floresta mesófila semidecídua com 
251 ha encravado na área urbana de Campinas, SP. É uma das poucas localidades 
brasileiras ornitologicamente bem conhecidas, sobretudo porque este fragmento passa 
por um acelerado processo de degradação, e o conhecimento da dinâmica da sua 
avifauna tem sido utilizado como subsídio às medidas de conservação. Os primeiros 
levantamentos da avifauna local foram feitos por E. O. Willis entre 1975 e 1978, 
resultando num total de 146 espécies. Entre 1990 e 1991, A. Aleixo e J. Vielliard 
registraram 134 espécies. Um terceiro levantamento de caráter qualitativo teve início em 
março/2004. Um levantamento quantitativo baseado em pontos de escuta, semelhante ao 
realizado por Aleixo e Vielliard, terá início em outubro/2004. Portanto, os dados 
preliminares apresentados aqui se referem a comparações qualitativas com os dois 
levantamentos anteriores. Entre março e setembro/2004 foram feitas nove visitas 
diurnas a MSG, caminhando-se pelas trilhas externas e internas da reserva. Até o 
momento foram registradas 97 espécies de aves diurnas, um número que deverá crescer 
quando se iniciarem as amostragens quantitativas por pontos e as noturnas durante a 
próxima estação chuvosa. Para efeito prático, a comparação entre os três levantamentos 
foi feita enquadrando-se todas as espécies nos mesmos grupos funcionais (guildas) 
utilizados por E. O. Willis. Em termos gerais, a avifauna da MSG já se encontrava 
empobrecida no final da década de 70, quando comparada a fragmentos maiores da 
mata mesófila semidecídua do interior do estado. Com a intensificação do processo de 
degradação, algumas guildas mantiveram-se relativamente estáveis ao longo desse 
período, havendo pequena perda, adição ou substituição de espécies, como, por 
exemplo, as guildas de onívoros, frugívoros, insetívoros e granívoros da borda e dossel. 
Por outro lado, as guildas de insetívoros, frugívoros e onívoros do solo e estratos 
médios sofreram forte redução ou substituição, com perda das espécies mais sensíveis 
às alterações. É possível que o processo de extinção de espécies florestais da avifauna 
da MSG tenda a se estabilizar nos próximos anos, passando a comunidade a ser 
dominada por espécies generalistas de ambientes marginais e perturbados. 
Palavras-chaves: avifauna, guildas, Mata de Santa Genebra, extinção. 
Apoio:Fundação MB. 
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Devido ao acidente ocorrido em fevereiro de 2001 com o rompimento de um oleoduto, 
o qual atingiu principalmente os rios Sagrado, Neves, Nhundiaquara e parte da região 
estuarina da baía de Antonina, surgiu a necessidade de se avaliar os prejuízos sobre o 
ecossistema em geral. Um diagnóstico quali-quantitativo da avifauna foi efetuado em 
duas etapas, a primeira compreendeu 12 dias de duração nos dias subseqüentes ao 
acidente, onde realizou-se também uma busca de animais afetados pelo óleo. A segunda 
etapa ocorreu entre junho e agosto de 2002 em três amostragens, totalizando 16 dias de 
duração, sendo dedicada ao monitoramento da região e uma reavaliação da comunidade 
de aves terrestres, aquáticas e limícolas. Para as espécies terrestres foi efetuado um 
inventário qualitativo e para as aquáticas e limícolas realizou-se uma avaliação 
populacional, seguindo um método de pesquisa proposto por Bibby et al.,1992 adaptado 
às condições do ambiente e às características das espécies encontradas. Foram 
identificadas 221 espécies de aves, destas 173 são terrestres e 48 distribuídas entre 
aquáticas, limícolas e paludícolas.  Durante o estudo foram efetuados registros 
relevantes para a avifauna paranaense: Nyctanassa violacea, Buteogallus aequinoctialis, 
Haematopus palliatus, Arenaria interpres, Sterna maxima, Chloroceryle inda, C. aenea, 
Phylloscartes kronei e Conirostrum bicolor; além de registros inéditos para o litoral do 
estado: Pandion haliaetus e Heliornis fulica. Na primeira etapa não foram observados 
impactos significativos sobre a população de aves em geral, pois as atividades de 
resgate e pesquisa não evidenciaram óbitos nem aves contaminadas pela substância em 
questão. Todavia podem ter ocorrido impactos não perceptíveis, principalmente sobre 
espécies paludícolas e limícolas, pois de todos os ambientes analisados, o pirizal 
(Scirpus californicus, Cyperaceae) aparentemente foi o mais afetado. Estes locais são 
fundamentais para a manutenção de alguns passeriformes paludícolas (Stymphalornis 
acutirostris, Phlaeocryptes melanops, Tachuris rubrigastra e Agelaius thilius), as quais 
têm seus ciclos biológicos dependentes deste ambiente. 
 
Palavras chave: inventário, avifauna, impacto 
Órgão financiador: PETROBRAS – DTSUL.  
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Devido ao acidente ocorrido em fevereiro de 2001 com o rompimento de um oleoduto e 
vazamento de óleo combustível, o qual atingiu principalmente os rios Sagrado, Neves, 
Nhundiaquara e parte da região estuarina da Baía de Antonina, foi realizado um 
diagnóstico quali-quantitativo da avifauna. O estudo foi efetuado em duas etapas, a 
primeira compreendeu 12 dias de duração nos dias subseqüentes ao acidente, com 
esforço de 168 horas, onde também realizou-se uma busca de animais afetados pelo 
óleo. A segunda etapa ocorreu entre junho e agosto de 2002 em três amostragens, 
totalizando 16 dias de duração, com esforço de 192 horas, sendo dedicada ao 
monitoramento da região e uma reavaliação da comunidade de aves terrestres, aquáticas 
e limícolas. Para as espécies terrestres foi efetuado um inventário qualitativo e para as 
aquáticas e limícolas realizou-se uma avaliação populacional, seguindo um método de 
pesquisa proposto por Bibby et al.,(1992) adaptado às condições do ambiente e às 
características das espécies encontradas. Foram identificadas 221 espécies de aves, 
destas 173 são terrestres e 48 distribuídas entre aquáticas, limícolas e paludícolas.  
Durante o estudo foram efetuados registros relevantes para a avifauna paranaense: 
Nyctanassa violacea, Buteogallus aequinoctialis, Haematopus palliatus, Arenaria 
interpres, Sterna maxima, Chloroceryle inda, C. aenea, Phylloscartes kronei e 
Conirostrum bicolor; além de registros inéditos para o litoral do estado: Pandion 
haliaetus e Heliornis fulica. Na primeira etapa não foram observados impactos visíveis 
sobre a população de aves em geral, pois as atividades de resgate e pesquisa não 
evidenciaram óbitos nem aves contaminadas pela substância em questão. Todavia 
podem ter ocorrido impactos não perceptíveis, principalmente sobre espécies 
paludícolas e limícolas, pois da totalidade de ambientes analisados, o pirizal (Scirpus 
californicus, Cyperaceae) aparentemente foi o mais afetado. Estes locais são 
fundamentais para a manutenção de alguns passeriformes paludícolas (Stymphalornis 
acutirostris, Phleocryptes melanops, Tachuris rubrigastra e Agelaius thilius), as quais 
têm seus ciclos biológicos dependentes deste ambiente. A falta de informações 
quantitativas, anteriores ao acidente ocorrido, referente à maioria das espécies desta 
região, dificultam e/ou impossibilitam comparações, as quais poderiam demonstrar 
quais espécies foram efetivamente mais afetadas.  
Palavras chave: inventário, avifauna, impacto 
Órgão financiador: PETROBRAS - DTSUL.  
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Em 16 de julho de 2000 um vazamento de óleo na Refinaria Presidente Getúlio Vargas 
– REPAR, atingiu os rios Barigui e Iguaçu na Região Metropolitana de Curitiba. Para 
avaliação de impactos foi realizado um monitoramento da avifauna, imediatamente após 
o acidente com 20 dias de duração e posteriormente em 12 amostragens com cinco dias 
mensais entre novembro de 2000 a outubro de 2001. O método empregado foi a 
contagem individual por espécie, ambiente e censos em áreas de concentração para 
repouso noturno. A área de estudo (679133/717509 – 639679/7166605 UTM), foi 
dividida em dois trechos distintos; o primeiro a montante do rio Barigui, não afetado 
pelo acidente e o segundo a jusante deste ponto até o município de Porto Amazonas. 
Foram registradas 54 espécies de aves pertencentes a 14 famílias, distribuídas ao longo 
do rio Iguaçu, em ambientes úmidos marginais (várzeas e campo úmido) e cavas de 
extração de areia.  No Trecho 1 foram registradas 47 espécies pertencentes a 12 
famílias, sendo 12 exclusivas, destacando-se: Ixobrychus involucris, Dendrocygna 
bicolor, Anas flavirostris e Netta peposaca. O maior valor populacional ocorreu em 
julho de 2001 com 6.675 indivíduos e o menor valor em novembro de 2000 com 2.546 
aves. Neste trecho os impactos antrópicos são mais evidentes, causados pela extração de 
areia e principalmente pelo despejo de efluentes industriais e domésticos. Para o Trecho 
2 foram registradas 42 espécies pertencentes a 14 famílias, sendo seis exclusivas, 
destacando-se: Ixobrychus exilis, Mesembrinibis cayennensis, Mycteria americana e 
Sarkidiornis melanotos. O maior valor populacional ocorreu em agosto de 2001 com 
4.490 indivíduos e o menor valor em fevereiro de 2001 com 2.952 indivíduos. Neste 
trecho a floresta ripária encontra-se em melhor estado de conservação, sendo que as 
ações antrópicas são menos expressivas. A presença de grandes bandos de maçaricos 
com até 3.000 indivíduos (Tringa flavipes e T. melanoleuca) em ambos os trechos, deve 
ser considerada relevante, tendo em vista a situação ambiental com alto grau de 
modificação antrópica. Outros registros de charadriiformes relevantes foram Calidris 
melanotos, Calidris himantopus, Tryngites subruficollis e Bartramia longicauda. 
 
Palavras chave:  rio Iguaçu, monitoramento, avifauna 
Órgão financiador: PETROBRAS – REPAR  
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(APODIFORMES: TROCHILIDAE) EM UMA ÁREA DE CAATINGA NA 
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As espécies vegetais visitadas por Chlorostilbon aureoventris foi estuda em uma área de 
vegetação de caatinga arbustiva-arbórea, na Estação Biológica de Canudos, Bahia 
(9º56´34”S e 38º59´17”W), pertencente a Fundação Biodiversitas. Canudos apresenta 
uma das mais baixas taxas de precipitação (300 e 800 mm) do Estado e as chuvas são 
muito imprevisíveis e irregulares. Encontram-se, também, as mais altas taxas de 
insolação, as mais altas médias térmicas (entre 27 a 29 ºC) e as mais baixas 
percentagens de umidade relativa do ar. As observações foram realizadas em cinco 
transectos de 500m, em dias consecutivos, no período de 15 a 21/06/2002 e 14 a 
17/05/2003 (estação seca), das 6:00 às 17:00h, totalizando 121h. Durante as 
amostragens, observava-se durante 15 minutos em cada planta florida do transecto. As 
plantas floridas foram coletadas e as exsicatas encontram-se depositadas no ALCB 
(Universidade Federal da Bahia). Chlorostilbon aureoventris visitou 18 espécies 
vegetais de 14 famílias: Acanthaceae, Bignoniaceae, Cactaceae, Caesalpiniaceae, 
Capparaceae, Convolvulaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Malvaceae, 
Mimosceae, Rubiaceae, Sterculiaceae e Verbenaceae. As espécies predominantemente 
visitadas foram Piptadenia moniliformis Benth. (Mimosaceae) (46,8%), Cnidosculus 
laefgrenii Pax. & Hoffm. (Euphorbiaceae) (32,3%) e Raphiodon echinus (Nees & 
Mart.) Schauer (Lamiaceae) (7,1%). Foram encontrados cinco ninhos ativos, todos 
construídos em plantas de Cnidosculus laefgrenii (cansanção). Os resultados sugerem 
que Chlorostilbon aureoventris é uma espécie residente e que as flores disponíveis são 
suficientes para manter a população dessa espécie na área. 
 
Palavras chave: Caatinga, beija-flor, recursos florais 
CNPq 
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Levantamentos de avifauna são fontes de dados muito úteis para indicar a qualidade de 
um ambiente ou a sua prioridade quanto aos esforços para a preservação do hábitat, pois 
os dados podem relatar, entre outros fatos, a presença de espécies raras e/ou endêmicas 
e/ou ameaçadas de extinção. Neste trabalho se realizou um levantamento da avifauna do 
campus Rio Claro/Bela Vista da Universidade Estadual Paulista (UNESP) para 
determinar que espécies de aves estão associadas ao campus, qual a distribuição e o 
horário de maior atividade delas no local. Utilizou-se a metodologia de pontos com 
raios fixos com 15 minutos de observação por ponto. O raio de cada ponto foi 
determinado a partir do campo de visão de cada um, de forma que houve pontos com 
100m a pontos com 25m de raio. As observações foram realizadas ao longo de um ano, 
dividindo-se a coleta de dados em três horários: 1) 06:00h as 10:00h; 2) 10:00h as 
14:00h; 3) 14:00h as 18:00h. Identificou-se 90 espécies de aves, destas, 86 espécies 
ocorreram no horário 1, 60 no horário 2, 60 no horário 3 e 50 nos três horários. Todas as 
espécies ocorreram em seus ambientes característicos. A maioria das espécies 
apresentou o padrão de horário de atividade típico, com exceção de Amazilia versicolor, 
Megarynchus pitangua e Vireo olivaceus que ocorreram com maior freqüência no 
horário 3, Ictinia plumbea que apresentou freqüência de ocorrência decrescente ao 
longo do dia, Milvago chimachima que ocorreu com menor freqüência no horário 2, 
Saltator similis, Turdus amaurochalinus e Tyrannus melancholicus que apresentaram 
maior freqüência de ocorrência no horário 2. 
 
Palavras-Chave: Levantamento por pontos, Santos. 
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 Anodorhynchus leari (Bonaparte, 1856), a Arara-azul-de-Lear, é uma das aves mais 
ameaçadas de extinção do mundo. De acordo com o último censo realizado pelo 
IBAMA existem atualmente 500 indivíduos na natureza vivendo em uma área restrita na 
Bahia, o Raso da Catarina. O objetivo do presente estudo foi descrever pela primeira 
vez o cariótipo de A. leari e compará-lo com o de seu congênere A. hyacinthinus, 
previamente descrito (Lunardi et al., 2003). Foram estudados quatro indivíduos: dois 
machos e duas fêmeas. A análise citogenética foi feita a partir de cultura de curta 
duração de bulbo de penas jovens. O número diplóide encontrado foi 2n = ± 70, sendo 
22 macrocromossomos e os restantes, microcromossomos. No cariótipo parcial os pares 
de autossomos 1,7 e 10 são metacêntricos; os pares 2, 3, 4, 5, 6 e 9  são subtelocêntricos 
e o par 8 é submetacêntrico. O cromossomo sexual Z é um metacêntrico de tamanho 
correspondente ao 5o par e o cromossomo W um submetacêntrico de tamanho 
correspondente ao 9o par.  O cariótipo de A. leari foi similar ao padrão encontrado para 
A. hyacinthinus A descrição do cariótipo convencional de A. leari representa o primeiro 
dado a respeito da organização do seu conteúdo genético e estudos posteriores de 
bandeamento, aliados à análise molecular podem fornecer informações importantes para 
o manejo conservacionista desta espécie em cativeiro. 
 
Palavras-chave: cariótipo, análise citogenética, Aves. 
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O Parque Natural Municipal Chico Mendes, localizado no Município do Rio de Janeiro, 
no bairro Recreio dos Bandeirantes, foi criado em maio de 1989. Possui 43 ha de área 
onde predominam vegetação de restinga seca e brejosa, sendo 12 ha ocupados pela 
Lagoinha das Tachas. Esta unidade de conservação encontra-se em processo de 
recuperação através do replantio de vegetação nativa. O presente estudo tem como 
objetivos caracterizar a estrutura da comunidade de aves, enfocando seus hábitos 
alimentares, uso do hábitat e deslocamentos, e também investigar a presença de 
endoparasitos e ectoparasitos. Os dados obtidos fornecerão subsídios para a elaboração 
de material informativo para turistas, estudantes, observadores de aves e moradores na 
região. O levantamento teve início em março de 2004 e se estenderá por 18 meses, com 
quatro excursões mensais. As atividades envolvem observações visuais utilizando-se 
binóculos, gravações de vocalizações e capturas com redes de neblina. O estudo da dieta 
inclui a coleta de vômitos induzidos pelo uso do tártaro emético nas aves capturadas. 
Até o momento, foram realizadas oito excursões com o registro de 98 espécies de aves, 
pertencentes a 30 Famílias e 14 Ordens. Foram capturados 153 indivíduos de 32 
espécies. Pitangus sulphuratus, Ramphocelus bresilius Eupetomena macroura, 
Myiophobus fasciatus e Troglodytes musculus concentram cerca de 46 % das capturas. 
Ressaltamos o registro e captura de Tangara peruviana, espécie migratória que visita 
restingas no Rio de Janeiro nos meses de junho a setembro.  
 
Palavras-chave: aves, restinga,  Parque Natural Municipal Chico Mendes 
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As espécies da Família Loranthaceae são todas hemiparasitas e possuem flores e frutos 
comumente utilizados como recurso alimentar pelas aves. Investigou-se quais espécies 
de aves nectarívoras e frugívoras utilizam as lorantáceas do campus da Universidade 
Estadual de Feira de Santana como recurso alimentar. O campus da UEFS (12º12’ S, 
38º58’ W) localiza-se no município de Feira de Santana, Bahia, Brasil. Foram estudadas 
as duas espécies de Loranthaceae que ocorrem no campus universitário: Psittacanthus 
dichrous e Phoradendron affine. As sessões de observação foram diárias e foi utilizada 
a metodologia indivíduo – focal. A coleta de dados dos visitantes florais de P. dichrous 
ocorreu entre os meses de maio e junho de 2001 e entre os meses de julho e setembro de 
2001 ocorreu a coleta de dados sobre o consumo de seus frutos por aves; já a coleta de 
dados sobre a frugivoria em P. affine ocorreu entre os meses de maio e junho de 2001. 
As espécies de aves visitantes das flores de P. dichrous foram Eupetomena macroura, 
Chlorostilbon aureoventris (ambos Trochilidae) e Coereba flaveola (Emberizidae). Os 
frutos de P. affine foram consumidos por duas espécies de aves: Thraupis sayaca e 
Euphonia chlorotica (ambos Emberezidae). Já os frutos de P. dichrous, foram utilizados 
pelas espécies Paroaria dominicana e Tersina viridis (ambos Emberizidae). 
Psittacanthus dichrous representa um importante recurso alimentar para as aves 
nectarívoras, pois apresenta floração abundante durante o ano. Esta espécie tem 
atributos típicos da síndrome da ornitofilia, como corola tubulosa, coloração conspícua 
e ausência de odor. Chlorostilbon aureoventris e E. macroura retiraram o néctar pela 
abertura da corola, empregnando-se de pólen, sendo então considerados visitantes 
legítimos. Já C. flaveola atuou como visitante ilegítimo (pilhador), pois retirava o néctar 
fazendo furos na base da corola não tocando as partes férteis da flor. Tanto os frutos de 
P. affine e P. dichrous são inodoros, com coloração conspícua, comuns a síndrome da 
ornitocoria. 
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PRESENÇA DE ALBATROZES NOS TRAJETOS RIO GRANDE (BRASIL) E 
SHETLAND DO SUL (ANTÁRTICA) EM DOIS MOMENTOS 
CONSECUTIVOS (NOV. 2002/ NOV. 2003). 
 
 
Tatiana Dornelles Oliva1, Nicolas Eugênio Mascarello1, Ana Paula Bertoldi Carneiro1, 
Erli, Schneider Costa1, Cesarina Vilanova Mendes1, Martin Sander1 

1. Laboratório de Ornitologia e Animais Marinhos - UNISINOS: www.saude.unisinosbr/loam 
 
 
As aves marinhas são organismos que dependem em grande parte do ecossistema 
marinho para a sua sobrevivência, passando a maior parte de sua vida em alto mar 
retornando para terra apenas para reproduzir. Os censos de aves marinhas são 
importantes métodos para a análise e entendimento da abundância e distribuição deste 
grupo, auxiliando nas estratégias para conservação. Existe atualmente uma grande 
preocupação com as aves marinhas devido a uma significativa redução da população de 
muitas espécies, sendo os albatrozes o grupo mais ameaçado. Este trabalho tem como 
objetivo avaliar a diversidade, abundância e registros de ocorrência de albatrozes no 
Oceano Atlântico Sul entre Rio Grande, Brasil e Shetland do Sul, Antártica. Foram 
realizados 85 censos a bordo no NApOc Ary Rongel durante os períodos de 11 a 17 de  
novembro de 2002 (Fase I) e 09 a 15 de novembro de 2003 (Fase II). A metodologia 
utilizada consiste em uma observação de dez minutos a cada duas horas no período 
diurno, realizada na lateral do navio a uma distância de 300 metros (SCAR, 1982). 
Foram registrados um total de 724 espécimes de albatrozes distribuídos em cinco 
espécies: Talassarche melanophris (91,6%), Diomedea exulans (2,2%), T. 
chlororhynchos (1,0%), T. chrysostoma (0,8%), D. epomophora (0,3%). Deste total, 
4,1% dos indivíduos não foram identificados ao nível de espécie sendo classificados 
como Diomedeidae. A maior concentração de albatrozes esta nas proximidades das 
Ilhas Malvinas. Na fase I houve uma grande abundância entre as latitudes 38º S e 39ºS  
que pode estar sendo relacionada com a presença de jovens não reprodutores. Estudos 
enfocando a distribuição de aves marinhas são escassos quando comparados aos estudos 
de aves continentais devido à estrutura necessária para as atividades em alto mar. A 
realização de monitoramentos constantes é importante para acompanhar as mudanças 
ocorridas com a população. 
 
Palavras Chaves: aves marinhas, Diomedeidae, distribuição 
Órgãos Financiadores: CNPq, PROANTAR, MMA, SECIRM 
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REGISTRO DE SARCORAMPHUS PAPA NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA MATA 
DO CEDRO, NO CENTRO-OESTE DE MINAS GERAIS 
 
 
Túlio Dornas de Oliveira1,2, Maria Aparecida Faleiro2 e Lívia E. de Andrade1,2. 
1 – Universidade Federal de Minas Gerais, 2 – Associação Regional de Proteção e Integração 
Ambiental (ARPIA). 
 
 
Com intenso processo histórico de desmatamento da Mata Atlântica, o que se tem 
atualmente é uma paisagem fortemente fragmentada. Consequentemente, esta redução 
de habitats vem levando a uma queda vertiginosa da biodiversidade, marcada por uma 
série de espécies ameaçadas de extinção. Os organismos dependentes das formações 
florestais são os que mais sofrem com esta condição, bem caracterizada no grupo das 
aves. O Sarcoramphus papa, ou Urubu-rei é uma ave que exemplifica esta situação. 
Com distribuição do México até norte da Argentina, sua ocorrência vem sendo mais rara 
nos últimos tempos. No Rio Grande do Sul é considerada ameaçada de extinção. Em 
São Paulo está em Perigo de extinção e em Minas Gerais está classificada como 
presumivelmente ameaçada. Uns dos motivos principais é a carência de locais para 
nidificação, pois utilizam justamente ocos de árvores dentro das matas densas, o que 
justifica sua forte dependência  das formações florestais. Para Minas Gerais existem 
registros de S. papa, na região do Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e Serra do 
Cipó. Entretanto, registramos um casal de Urubus-reis na Estação Ecológica Mata do 
Cedro, reserva de Mata Atlântica com mais de 1300ha, no centro-oeste de Minas Gerais, 
entre os municípios de Cláudio e Carmópolis de Minas. Este casal foi observado por 
duas vezes em um período de três semanas entre os meses de junho e julho de 2004. 
Este registro além de permitir identificar uma nova área de ocorrência do Urubu-rei para 
o Estado de Minas Gerais, nos dá uma forte indicação de que a Estação Ecológica Mata 
do Cedro contribui para preservação de importantes elementos da fauna brasileira. 
 
Palavras chaves: Mata Atlântica, Urubu-rei, Sarcoramphus papa. 
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LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES DE AVES DE UMA LAGOA 
TEMPORÁRIA DA APA CARSTE DE LAGOA SANTA – MG. 
 
 
Túlio Dornas de Oliveira1 e José Eugênio Cortes Figueira1. 
1 – Laboratório de Ecologia de Populações, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade 
Federal de Minas Gerais 
 
 
O presente levantamento consistiu na identificação das espécies de aves de uma das 
lagoas temporárias do sistema lacustre da APA Carste de Lagoa Santa, situada no 
povoado de Mocambeiro, MG, entre junho de 2003 e agosto de 2004. Esta lagoa 
apresenta forte sazonalidade, com ciclos anuais de cheias e vazantes. Para elaboração da 
lista, foram consideradas todas as espécies de aves que apresentaram algum tipo de 
atividade, seja forrageio, descanso, corte reprodutiva, etc, dentro do perímetro máximo 
da lagoa medido na época de cheia. Foram identificadas 73 espécies de aves, 39 
terrestres e 34 aquáticas,  pertencentes a 16 famílias, 3 de aves terrestres e 13 de aves 
aquáticas. Dentre as espécies ameaçadas de extinção no estado de Minas Gerais 
destacam-se, Ajaia ajaja (Colhereiro), Mycteria americana (Cabeça-seca) e 
Sarkidiornis melanotos (Pato-de-Crista). Quanto às migratórias, destacaram-se: Tyranus 
savana, emigra do norte do país no início da primavera; Hirundo rústica dos EUA; 
Tringa melanoleuca e T. flavips, emigram do oeste dos EUA durante o inverno e 
Pluvialis dominica, abandona a região polar canadense, durante o inverno. Além disso, 
foi observado que várias espécies utilizaram a lagoa para nidificação. Ninhos e filhotes 
de Jacana jacana e Gallinula chloropus eram frequentes. Ninhegos de Amazonetta 
brasiliensis, Dendrocygna viduata e Dendrocygna. autumnalis também foram bastante 
avistados, atraindo alguns falconiformes, como Heterospizas meridionalis e Falco 
sparverius. Em meio aos arbustos emergentes na margem da lagoa, eram frequentes 
ninhos de Agelaius ruficapilus. A lagoa estudada é importante para a manutenção da 
biodiversidade local: além de fornecer recursos, abrigar e ser sítio de reprodução para 
várias espécies da APA Carste de Lagoa Santa, recebe ainda espécies migratórias.  
 
Palavras chave: lagoa temporária, levantamento de espécies, APA Carste de Lagoa 
Santa 
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ABUNDÂNCIA E REPRODUÇÃO DE CYGNUS MELANOCORYPHUS EM 
ÁREAS ÚMIDAS DO EXTREMO SUL DO RIO GRANDE DO SUL. 
 
Letícia J. Trilho Otero1, Fernanda S. Rodrigues1 e Rafael A. Dias1 
1Museu de História Natural, Universidade Católica de Pelotas, Rua Félix da Cunha 412, 96010-
000, Pelotas, RS, Brasil. e-mail: radias.sul@terra.com.br 
 
 
Embora seja observado ao longo do ano no Rio Grande do Sul, Cygnus melanocoryphus 
exibe flutuações populacionais intra e interanuais provavelmente relacionadas com 
variações no regime hídrico das áreas úmidas do Estado. Entre novembro de 2001 e 
agosto de 2004, 15 contagens de C. melanocoryphus foram realizadas em nove áreas 
úmidas dos municípios de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar no intuito de avaliar a 
abundância e reprodução dessa ave. Durante o período de estudo, a espécie exibiu 100% 
de freqüência de ocorrência no banhado do Taim, 93% no banhado do Aguirre, 87% no 
banhado do Capão Seco e 60% em seis localidades do estuário da laguna dos Patos, com 
destaque para o Saco do Arraial. Valores mínimos e máximos de abundância foram 
verificados em novembro de 2002 e dezembro de 2003, quando 19 e 2485 indivíduos 
foram respectivamente contados. Os maiores valores de abundância por área úmida 
foram de 933 indivíduos no banhado do Capão Seco em agosto de 2004, 1642 no 
estuário da laguna dos Patos em abril de 2004 e 1989 no banhado do Taim em dezembro 
de 2003. Mais de 80% dos indivíduos contados estavam concentrados no banhado do 
Taim em novembro e dezembro de 2001, fevereiro de 2002 e dezembro de 2003, e no 
estuário da laguna dos Patos em abril de 2004. Em agosto de 2002 e 2004 e maio de 
2004, 51-63% da população estava concentrada no banhado do Capão Seco. Os valores 
de abundância exibiram uma notável irregularidade durante o período de estudo, 
sugerindo intensa movimentação das aves. A espécie foi consideravelmente menos 
numerosa em 2002, um período de cheia na região. De modo geral, C. melanocoryphus 
foi mais abundante em banhados rasos como o do Capão Seco entre o outono e o início 
da primavera, quando o nível d’água é profundo. Enseadas rasas do estuário da laguna 
dos Patos foram utilizadas principalmente entre o final da primavera e o outono e 
constituem refúgio em períodos de estiagem, especialmente no final do outono. A 
espécie tendeu a ser mais abundante no banhado do Taim na primavera, exceto em uma 
época de cheia. Uma pequena parcela (até 1,9% do total de aves contadas por 
expedição) da população reproduz localmente, nidificando principalmente entre maio e 
outubro. Indícios de reprodução foram verificados nos banhados do Capão Seco, 
Aguirre e Taim. 
 
Palavras-Chave: flutuações populacionais, Estação Ecológica do Taim, Capão Seco e 
laguna dos Patos 
Órgãos financiadores: UCPel 
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OCORRÊNCIA DE COLÔNIA REPRODUTIVA DE GUARÁ-VERMELHO 
EUDOCIMUS RUBER EM ILHA COMPRIDA NO LITORAL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, BRASIL 
 
 
Danielle Paludo1; Paulo Martuscelli2; Fausto Pires de Campos3.  
1- ESEC dos Tupiniquins, IBAMA, Rua da Saudade nº 350, CEP 11920-000, Iguape-SP; 2,3- 
CEMAS/Fundação Florestal/SMA, Rua do Horto 931, CEP 02377-000, São Paulo-SP.  
 e-mail: esec.tupiniquins.sp@ibama.gov.br     
 
 
A confirmação de uma colônia reprodutiva da íbis guará-vermelho Eudocimus ruber na 
localidade de Saveiros, de coordenadas 24° 42’ S e 47° 28’ W, na Ilha Comprida, veio a 
convalidar uma série de registros realizados desde 1985 na região lagunar de Iguape - 
Cananéia no sul do Estado de São Paulo. A partir de informação do pedreiro e fotógrafo 
Elói Silva Souto foi descoberta esta colônia reprodutiva de E. ruber, na qual foram 
observados cerca de 40 indivíduos adultos, encontrados 15 ninhos e marcados 11 
ninhegos. Os ninhos desta espécie encontram-se num grande ninhal misto com garças e 
socós, como Egretta thula, E. caerulea, Casmerodius albus, Bulbucus ibis, Ardea cocoi, 
Tigrissoma lineatum e Nycticorax nycticorax, ocupando cerca de 0,56 ha sobre Avicenia 
schaueriana em manguezal que surgiu após o fechamento do Valo Grande em 1978. E. 
ruber foi considerada extinta no sudeste brasileiro desde o início do século XX até os 
anos 80, quando foi localizada uma colônia ativa pelo Professor Werner Bokermann nos 
manguezais de Santos/Cubatão. Alguns autores confirmam esta espécie entre Iguape e 
Paranaguá-PR ao longo da história. Observamos em 1985 grupo com 6 adultos 
forrageando na Ilha do Cardoso, Cananéia. Após avistagens seguidas de indivíduos, no 
ano de 1993, em Iguape, na foz do Rio Sorocabinha, contamos 12 ninhos e, perto da 
Barra de Icapara, encontramos uma colônia nidificando, com cerca de 26 adultos, numa 
área de 0,5 ha sobre Rhizophora mangle jovem. Moradores afirmaram que esta 
colonização ocorria desde 1989. Em 1993 e nos anos seguintes ocorreram mais registros 
na Baixada Santista e foram implementados estudos, onde se comprovou colônia 
permanente de guarás com cerca de 600 indivíduos. Em 2002 avistamos guarás em 
Iguape e passamos a monitorar grupos de até 8 indivíduos. Algumas unidades de 
conservação da natureza circundam esta região e têm manguezais bastante preservados. 
No entanto o guará sofre muito com a ação humana. Fatores de desagregação, como a 
coleta de ovos, prejudicaram o sucesso reprodutivo da nova colônia. A forte 
especulação imobiliária destruiu a restinga adjacente, expondo todo o manguezal à 
degradação. É necessário, portanto, criar refúgios de vida silvestre na região lagunar e 
na Baixada, para proteção do guará, manguezais e fauna em geral.   
 
Palavras chave: Guará-vermelho, Conservação e Ilha Comprida. 
Apoio Financeiro: IBAMA/Iguape-SP e Fundação Florestal/SMA-SP  



 324 

 

 
XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia 
21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 
 

 
FILOGENIA MOLECULAR DE 6 ESPÉCIES DO GÊNERO RAMPHASTOS 
(PICIFORMES: RAMPHASTIDAE) BASEADAS EM SEQÜÊNCIAS 
MITOCONDRIAIS DOS GENES 12S E 16S RIBOSSOMAIS, ATPASE E 
REGIÃO CONTROLADORA.1 
 
 
José Salvatore L. Patané e Anita Wajntal 

Laboratório de Genética e Evolução Molecular de Aves – USP 
E-mail: jpatane@yahoo.com 
 
 
Os tucanos e araçaris (Piciformes: Ramphastidae) são endêmicos da região neotropical, 
ocorrendo do México à Argentina. Estudos prévios já haviam indicado o monofiletismo 
do gênero, em geral localizando-o de forma basal em relação aos araçaris. O presente 
trabalho visa contribuir com o esclarecimento das relações filogenéticas internas. De um 
total de 7 espécies reconhecidas, foram utilizadas 6 neste estudo (R. dicolorus, R. 
sulfuratus, R. ambiguus, R. toco, R. tucanus e R. vitellinus), faltando apenas R. brevis. 
Dentre estas, estudou-se subespécies de R. vitellinus e R. tucanus. Foram obtidas 
seqüências do DNA mitocondrial que incluíram partes dos genes ribossomais 12s e 16s, 
da ATPase e da região controladora, num total de 2212 pb (considerando-se o 
alinhamento total). Para cada um dos genes, a árvore foi enraizada utilizando-se 
Pteroglossus sp. (um araçari), exceto no caso da região controladora; para essa partição, 
não foi possível obter alinhamento adequado com grupo externo até o presente 
momento. Os cladogramas foram obtidos por máxima parcimônia e por máxima 
verossimilhança, com suporte de ramos calculado por bootstrap com 1000 réplicas. Os 
resultados dos genes individualmente mostraram sempre um grande suporte para o 
clado (R. a. swainsonii, (R. t. cuvieri, R. t. tucanus)), e em alguns casos (12s e região 
controladora) também houve alto suporte para o grupo (R. v. ariel, (R. v. culminatus, R. 
v. vitellinus)). Quando concatenadas todas as seqüências, os suportes foram muito altos 
para o clado dos vitellinus e o clado swainsonii + tucanus ssp.. Uma possível explicação 
para ausência de suporte para o grupo vitellinus utilizando-se ATPase e 16s é o 
fenômeno de lineage sorting. Há dois casos dentro do gênero Ramphastos onde 2 
espécies muito similares com relação ao padrão de coloração geral e do bico são 
simpátricas, diferindo entretanto quanto ao tamanho total e tipo de vocalização – R. v. 
culminatus e R. t. cuvieri, na parte ocidental da Amazônia, é um deles. Nossos 
resultados sugerem tratar-se de convergência, pois tais espécies não são as mais 
próximas nos cladogramas obtidos; uma explicação seria mimetismo agressivo, onde a 
espécie menor (no caso R. v. culminatus) poderia forragear na mesma árvore da maior, 
sem ser expulsa. 
 
Palavras-chave: Ramphastos; Filogenia molecular; DNA mitocondrial 
1Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq. 
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COMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AVIFAUNA NO LITORAL NORTE DE 
SANTA CATARINA, BRASIL. 
 
 
Eduardo W. Patrial ¹, Raphael Eduardo F. Santos ¹ e Eduardo Carrano ² 
¹ Estagiários do Setor de Aves; Museu de História Natural “Capão da Imbuia”, Curitiba, PR. 
Acadêmicos do Curso de Biologia, PUCPR. edupatrial@hotmail.com; 
santosraphael@yahoo.com.br  
² Professor do Curso de Biologia - PUCPR. e.carrano@pucpr.br 
 
 
A área de estudo localiza-se na planície litorânea do norte catarinense, estendendo-se da 
Barra do rio Saí-Guaçu (25º58’S; 48º36’W), divisa com o Estado do Paraná, 
englobando o município de Itapoá e tendo como limite sul a Baía da Babitonga 
(26º05’S; 48º37’W), município de São Francisco do Sul. Foram amostrados diferentes 
ambientes, a faixa arenosa de praia, formações pioneiras de influência flúvio-marinha 
(manguezal) e marinha (restinga), Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas e 
Submontana, florestas ripárias, pequenas porções de banhados (taboa Typha 
dominguensis) e áreas alteradas (agricultura, pecuária e habitações). Durante julho de 
2003 e setembro de 2004, foi realizado um inventário qualitativo da avifauna, 
utilizando-se contato visual e auditivo para a identificação das espécies, perfazendo 14 
amostragens mensais com três dias de duração, totalizando 504 horas de observação. 
Foram registradas 265 espécies, pertencentes a 51 famílias, com quatro registros 
inéditos para Santa Catarina: Mesembrinibis cayennensis, Ciccaba virgata, Drymophila 
squamata e Phyllomyias griseocapilla e o segundo registro estadual de Conirostrum 
bicolor;diversas espécies raras e/ou pouco conhecidas em Santa Catarina (ROSÁRIO, 
1996): Tinamus solitarius, Tigrisoma lineatum, Harpagus diodon, Accipiter bicolor, A. 
superciliosus, Geranospiza caerulescens, Herpetotheres cachinnans, Pluvialis 
dominica, Sterna trudeaui, Asio stygius, Chloroceryle inda, Selenidera maculirostris, 
Piculus flavigula, Campephilus robustus, Myrmotherula unicolor, Cichlocolaptes 
leucophrus, Hemitriccus orbitatus, Oxyruncus cristatus, Ramphocaenus melanurus, 
Tachyphonus cristatus, Euphonia chalybea e Chlorophanes spiza; além de espécies 
ameaçadas de extinção (MMA, 2003): Leucopternis lacernulata, Amazona brasiliensis, 
Phylloscartes kronei e Hemitriccus kaempferi, esta última com poças localidades de 
registro nos litorais do Paraná e Santa Catarina. A dificuldade de acesso à região, esta 
sendo solucionada e vem causando alterações drásticas, principalmente pela expansão 
populacional desordenada, que acarreta a substituição da vegetação original por 
habitações, a poluição dos pequenos cursos d’água com esgoto doméstico e lixo e o 
próprio aumento da presença humana, afugentando diversas espécies. A rápida adoção 
de medidas conservacionistas, poderá impedir a descaracterização desta importante área 
litorânea de Santa Catarina e a perda da sua biodiversidade local. 
Palavras chave: avifauna, conservação, Santa Catarina.  
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AVIFAUNA SILVESTRE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL: O 
COMÉRCIO ILEGAL 
 
 
Sílvia Silva Peixoto, Daniel Gomes Pereira, Jeffsiane Keyla Pereira de Farias, Márcia 
Nazareth Cordovil do Couto, José Maurício de Brito Padrone & Maria Elaine de 
Oliveira 
Programa de Pós Graduação em Ciências Ambientais- Universidade Federal Fluminense 
E-mail: silviaspeixoto@yahoo.com.br 
 
 
O Brasil ocupa a terceira posição mundial em relação à diversidade de aves. Após a 
perda do habitat, a caça para subsistência e comércio é a segunda maior ameaça para a 
avifauna silvestre brasileira Buscando demonstrar a importância do Estado do Rio de 
Janeiro como rota nacional / internacional do tráfico desses animais e identificar as 
principais espécies de aves envolvidas nesse comércio, foram analisados dados de 
apreensões e resgates da fauna do Batalhão da Polícia Florestal e de Meio Ambiente do 
Estado do Rio de Janeiro – BPFMA/RJ, (1997-2000), Centro de Triagem de Animais 
Silvestres do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente-CETAS/IBAMA (2002 a 2003) e 
Instituto Estadual de Florestas do Rio de Janeiro-IEF/RJ (2001 a 2002). Das 13.872 
aves apreendidas pelo BPFRJ, 59% pertence à Ordem dos Passeriformes, 
compreendendo basicamente 5 famílias: Icteridae, Emberizidae, Thraupidae, Tyranidae 
e Turdidae; deste total, 40% pertence a Emberizidae representados expressivamente por: 
Sicalis flaveola (canário-da-terra) – 1.313; Volatinia jacarina (tiziu) – 764; Saltator 
similis (trinca-ferro)- 646. Estes dados corroboram com o encontrado pelo CETAS-
IBAMA, cujo maior número de apreensões compreende as espécies Sporophila spp, 
Saltator similis e Sicalis flaveola. Psitacídeos estão entre os mais procurados devido à 
beleza das cores. Segundo o CETAS-IBAMA, este grupo está em segundo lugar em 
número de capturas. Algumas espécies apreendidas não ocorrem no Estado livremente, 
indicando que este se constitui em rota importante na questão do tráfico de animais.  
Urge que seja intensificada a fiscalização nas principais rotas de tráfico do Brasil, nas 
chamadas feiras-livres, e que se faça a concentração de dados de apreensão da fauna em 
um único órgão. Dessa forma, teríamos maior controle sobre a real situação desse 
comércio ilegal, cujos objetos de venda constituem-se umas das maiores riquezas do 
nosso país. 
 
Palavras chaves: Rio de Janeiro; comércio ilegal; aves. 
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA DE UM TRECHO DA 
MATA CILIAR DO CÓRREGO DA PORTEIRA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 
SP. 
 
 
Wellington Aparecido Pereira, Gilberto Francelino dos Santos Silva, Marcela Baccan 
Daneluzzi e Fabiano Gazzi Taddei. 
NEA - Núcleo de Estudos Ambientais do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP 
(ornitologiasjrp@yahoo.com.br). 
 
 
A diversidade de aves depende das seções ecológicas onde habitam, essas são baseadas 
na vegetação que caracterizam microhábitats que podem ser divididos em nichos 
ecológicos que oferecem diferentes condições físicas e biológicas para a manutenção e 
sobrevivência das espécies. Uma dessas unidades ecológicas é a mata ciliar, floresta que 
margeia cursos d’água e contrasta com ambientes abertos circunvizinhos, sendo um 
local importante para a avifauna por seus recursos alimentares, sítios de reprodução e 
pela variedade de hábitats. Neste trabalho o objetivo é a caracterização da comunidade 
de aves que ocorre na mata ciliar semidecidual do Córrego da Porteira (21º51’37”S – 
49º22’38”W, 535m de altitude), com área de 6,325 ha, localizada no município de São 
José do Rio Preto, região noroeste do Estado de São Paulo, enfatizando suas relações e 
sua relevância para a conservação e manutenção do ambiente. Foram realizadas visitas 
quinzenais de abril a agosto/04, a maioria em período matutino e para a padronização 
dos resultados, pré-estabelecidas trilhas na mata e em ambientes adjacentes. Sendo os 
dados registrados por observações diretas, com auxílio de binóculos (10x50mm), 
registros fotográficos com câmera manual munidas de objetivas (35mm e 300mm), 
realização de playback com equipamento portátil de som e gravação de vocalizações 
para a confirmação de espécies. No período supracitado foram identificadas 50 espécies, 
distribuídas em 23 famílias e 48 gêneros. Entre as famílias destacam-se por 
apresentarem maior número de espécies, Emberizidae (6), Picidae e Tyrannidae (5), 
Columbidae e Trochilidae (4), Cucolidae e Thamnophilidae (3). Os dados preliminares 
quando contrastados com a literatura indicam um baixo número de espécies, 
principalmente em relação a estudos em matas ciliares do Estado de São Paulo, isto 
pode estar relacionado à fase sucessional da vegetação, caracterizada como secundária 
com áreas em estádios inicial, médio e avançado de regeneração, ocorrência da ação 
antrópica e presença de gado, proximidade com a área urbana, tamanho reduzido da 
mata, ou mesmo às variações anuais que ocorrem em comunidade de aves, que 
possivelmente serão observadas durante a continuidade do estudo. 
 
Palavras-chave: levantamento, avifauna, mata ciliar. 
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ESTUDO DA ESTRUTURA GENÉTICA POPULACIONAL DE 
CONOPOPHAGA LINEATA (CONOPOPHAGIDAE) NO SUDESTE DA 
FLORESTA ATLÂNTICA. 
 
 
Rodrigo Oliveira Pessoa1, Gustavo Sebastián Cabanne1, Luís Fábio Silveira2, Cristina 
Yumi Miyaki1 
1 Departamento de Biologia (Genética), 2 Departamento de Zoologia 
Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, SP, Brasil. 
E-mail: ropessoa@yahoo.com.br 
 
 
A família Conopophagidae é um grupo endêmico da América do Sul incluindo oito 
espécies do gênero Conopophaga. Dentre estas espécies, Conopophaga lineata se 
distribui do Ceará ao Rio Grande do Sul, Goiás, leste do Mato Grosso, Paraguai e 
Argentina. É dividida em três subespécies: C. lineata lineata, C. lineata vulgaris e C. 
lineata cearae. No presente trabalho avaliamos a estrutura genética populacional e 
filogeográfica de Conopophaga lineata no sudeste da Floresta Atlântica. Foram 
analisados 374 pb do citocromo b do DNA mitocondrial de 26 aves de 11 localidades, 
sendo 7 localidades em São Paulo (SP), 3 em Misiones (M) na Argentina, além de uma 
seqüência do Paraguai (P) retirada do GenBank. Para isto foram obtidas genealogias 
intra-específicas através dos métodos neighbor-joining e Máxima Parcimônia. A 
estrutura genética populacional foi testada através do método AMOVA. Foram 
encontrados 11 haplótipos definidos por 25 sítios polimórficos, sendo 19 transições e 6 
transversões. As análises de genealogia mostraram dois filogrupos cuja distância de 
Tamura & Nei foi de 0,0117 (dp = 0,0047). Cada um desses filogrupos esteve associado 
a uma das regiões analisadas (SP ou M+P), não compartilhando haplótipos entre essas 
regiões. Tal diferenciação também foi observada na análise de estruturação genética 
populacional (AMOVA Fst = 0.70682, p < 0,01) entre SP e M+P. O baixo fluxo gênico 
mitocondrial entre as populações de C. lineata ou o isolamento pela distância poderiam 
explicar esta divergência. Além disto, um padrão semelhante de estrutura filogeográfica 
foi encontrado em outro estudo (com Xiphorhynchus fuscus fuscus) sendo levantada a 
hipótese da diversificação ter ocorrido em paleorefúgios seguida de uma expansão 
populacional. Como ambas são espécies florestais, o mesmo processo poderia estar 
ocorrendo em C. lineata.   
 
Palavras chave: Floresta Atlântica, Conopophaga lineata, DNA mitocondrial. 
Financiamento: FAPESP, CAPES, CNPq, WWF-US. 
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ESTRUTURA ESPACIAL DE GRUPOS FUNCIONAIS DE AVES AQUÁTICAS 
EM FRAGMENTOS DE ÁREAS ÚMIDAS DO RIO GRANDE DO SUL 1. 
 
 
Ângela Schmitz Peter a, Cristina Stenert a, Luís Fernando Carvalho Perelló a, Leonardo 
Maltchik a , Demetrio Luis Guadagnin a, b  

a UNISINOS, Biologia, www.saude.unisinos.br/laboratorios/lecea/;   
0854509@cirrus.unisinos.br 

b UFPB, PPG-Zoologia, João Pessoa, PB, Brasil.  
 
 
A organização dos diferentes grupos funcionais de aves aquáticas em fragmentos de 
áreas úmidas é ainda desconhecida. O objetivo deste estudo é avaliar a utilização de 
grupos funcionais de espécies de aves aquáticas em 42 fragmentos e duas lagoas 
localizados na Planície Costeira do Rio Grande do Sul, censados mensalmente durante 
um ano. Foram encontrados seis grupos funcionais de forrageamento. Os onívoros 
palustres (30 espécies), os carnívoros palustres (20 espécies) foram os grupos funcionais 
de alimentação com maior riqueza de espécies nos fragmentos. Estes grupos são 
também os mais numerosos entre as aves aquáticas em geral. Os onívoros campestres, 
carnívoros florestais, insetívoros palustres e granívoros palustres representaram 
conjuntamente 24,2% da riqueza de espécies. Através de PCA verificamos que a 
composição e abundância de grupos funcionais variam significativamente entre os 
fragmentos estudados e parece estar relacionada com o tamanho dos fragmentos. Os 
fragmentos maiores distinguem-se dos menores pela maior riqueza de insetívoros 
palustres. A abundância de todos os grupos funcionais aumenta com o tamanho dos 
fragmentos. Estes resultados sugerem que o tamanho dos fragmentos de áreas úmidas é 
o principal fator responsável pela estruturação dos grupos funcionais de aves aquáticas. 
 
Palavras-chave: grupos funcionais;  aves aquáticas;  fragmentação. 
1 Fundação O Boticário (N° 528/200), CAPES (N° BEX0431/03-6), Unisinos (N° 032/01). 
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ANÁLISE DO CONTEÚDO ESTOMACAL DOS EXEMPLARES DE 
CALONECTRIS DIOMEDEA (PROCELLARIIDADE, PROCELLARIIFORMES) 
ENCONTRADOS MORTOS NO SUL DO BRASIL.  
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Roberta da Cruz Piuco 
Museu de Zoologia, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Av. Unisinos, 950, CEP.: 93022 
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As aves marinhas da família Procellariidae, chamadas de pardelas ou petréis, são 
consideradas pelágicas, pois só se dirigem às regiões costeiras para a reprodução, após 
este período vivem em alto mar, de onde obtém seu alimento. O bobo-grande, como é 
conhecida Calonectris diomedea, captura as suas presas na superfície da água. A sua 
dieta é constituída principalmente de peixes e cefalópodes. A reprodução ocorre de 
maio a setembro na região do Mar Mediterrâneo e na costa de Portugal, após este 
período a ave migra para o hemisfério sul, sendo encontrada principalmente de 
dezembro a maio no estado do Rio Grande do Sul. O objetivo deste trabalho é a análise 
do conteúdo estomacal dos exemplares de C. diomedea encontrados mortos na costa do 
Rio Grande do Sul. Os conteúdos estomacais analisados foram obtidos no período de 
julho de 1997 a julho de 1998. Quando foram realizados 13 monitoramentos, um em 
cada mês, num trecho de 150 Km, na orla entre Pinhal e a barra da lagoa do Parque 
Nacional da Lagoa do Peixe. Dois desses monitoramentos, que ocorreram em julho de 
1997 e outubro de 1997 tiveram abrangência de 622 Km de Torres à barra do arroio 
Chuí. Das 257 carcaças encontradas de C. diomedea, foram coletados 192 estômagos, os 
quais tiveram o conteúdo analisado. Os itens encontrados nos conteúdos foram 
separados por semelhança em natural e sintético. Os itens que compõem a dieta foram 
agrupados por níveis taxonômicos, para uma identificação mais específica. Verificou-se 
a presença de cefalópodes determinados através de bicos de quitina, como Argonauta 
nodosa e Histioteuthis sp. e de peixes, pelos otólitos como Paralonchurus brasiliensis, 
Porichthys porosissimus e Prionotus punctatus. Os cefalópodes estavam presentes em 
93% dos estômagos analisados e peixes em 17%. Constatou-se que os cefalópodes 
representam um item importante na dieta de C. diomedea durante o período migratório. 
Também foi verificada a presença de nematódeos em 76% dos conteúdos. Em 78% dos 
estômagos foi constatada a presença de material sintético, com média de 13 pedaços de 
plástico por indivíduo. As aves contaminadas por estes itens não apresentavam tecido 
adiposo, sugerindo que suas mortes estavam associadas aos efeitos sub-letais 
provocados pela ingestão de peças plásticas.  
Palavras-chave: Calonectris diomedea, Rio Grande do Sul, itens naturais e sintéticos. 
Órgãos financiadores: UNISINOS/UNESCO 
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DIVERSIDADE DE GUILDAS ALIMENTARES DE AVES EM FRAGMENTOS 
DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA DO PARQUE NACIONAL DOS 
APARADOS DA SERRA, RS. 
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O Rio Grande do Sul abriga 624 espécies de aves distribuídas nos mais variados 
ambientes. O Parque Nacional dos Aparados da Serra (PNAS), caracterizado por 
apresentar um mosaico de vegetação, concentra 27% desta riqueza. Estudos que avaliam 
o efeito da fragmentação florestal sobre a avifauna no Neotrópico têm freqüentemente 
divido a comunidade em guildas. Tais categorias podem ser consideradas como reflexo 
da variedade de recursos e da sua disponibilidade espacial e temporal. Este trabalho teve 
como objetivo analisar a abundância e a riqueza de aves distribuídas em guildas 
alimentares em três fragmentos de Floresta Ombrófila Mista situadas no PNAS. Foram 
selecionados três fragmentos (Frag. I, com 1,6ha – Frag. II, 17,5ha e Frag. III, 44,8ha) 
que se encontram  inseridos em uma matriz de campo. Em cada fragmento foram 
sorteados dois conjuntos de cinco pontos amostrais eqüidistantes 25 m um do outro para 
a realização dos censos. No período de julho de 2002 a agosto de 2003, foram 
realizados monitoramentos mensais. As observações ocorreram nos horários 
compreendidos entre 8 h e  11 h e 15 h e 18 h. Registrou-se 54 espécies de aves, 
distribuídas em 20 famílias (32,3 % da riqueza total do PNAS), classificadas em cinco 
guildas alimentares:  55,56% insetívoros, 20,37% onívoros, 16,66% frugívoros, 5,56% 
nectarívoros e 1,85% carnívoros. Frag. III apresentou maior riqueza de espécies (S = 48, 
distribuídas em 19 famílias). Frag. I apresentou os menores valores para estes dados (S 
= 30 / 12 famílias). Os índices de Shannon-Winer e de Simpson apontam o Frag. III 
como o mais diverso e eqüitábil (H’ = 4,758 e D = 0,952). A guilda dos nectarívoros 
ocorreu somente nos Frag. II e Frag. III, enquanto os carnívoros foram exclusivos para o 
Frag. III. Dos onívoros e dos frugívoros apresentaram uma distribuição mais 
homogênea e uma abundância significativamente maior que as demais guildas em todos 
fragmentos avaliados. Destaca-se o baixo registro dos grandes frugívoros e insetívoros. 
Estes dados apontam para uma deficiência destes ambientes em manter condições 
favoráveis à presença destes indivíduos, que possuem sua abundância e riqueza 
influenciadas pela manutenção de áreas extensas de habitats preservados.   
 
Palavras-chave: fragmentação, avifauna, Rio Grande do Sul 
Órgãos financiadores: UNISINOS/FAPERGS 
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STREPTOPROCNE BISCUTATA (APODIDAE) 
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Alguns estudos indicam que na estação reprodutiva seguinte os andorinhões, de uma 
forma geral, formam o mesmo par de outras estações reprodutivas (Chantler e G. 
Driessens 1995, Chantler 1999), contudo, pouco se sabe sobre os hábitos de Apodidae 
sulamericanos. Este trabalho vem preencher uma lacuna de informações com a 
divulgação de dados inéditos sobre o tema. Entre 2 e 4 de dezembro de 2000 
capturamos com puçá seis casais de Streptoprocne biscutata em seus respectivos ninhos 
na formação conhecida como “arenitos” no Parque Estadual de Vila Velha, Ponta 
Grossa, PR (25°15’S-50°00’W, 1000 m s.n.m.). Os espécimes capturados foram 
marcados com anilhas cedidas pelo CEMAVE como a seguir: casal 1: J39573 e J39590, 
casal 2: J29730 e J39599, casal 3: J39594 e J39600, casal 4: J39596 e J39598, casal 5: 
J21149 e J 39501 e casal 6: J39574 e J39591. Depois de marcados os espécimes foram 
soltos nas proximidades de seus ninhos e não foram perturbados mais. Na estação 
reprodutiva seguinte, entre 8 e 19 de novembro de 2001, repetimos o procedimento de 
captura nos mesmos ninhos outrora monitorados e reencontramos os casais 1, 2, 4 e 6 
com a mesma formação ocupando os mesmos sítios de nidificação. Para os casais 3 e 5 
não obtivemos sucesso na captura e não pudemos confirmar a manutenção da formação. 
Estes resultados confirmam para a espécie a tendência de monogamia já observada em 
outros membros da família. Esta característica comportamental ainda não havia sido 
comprovada tanto para o gênero Streptoprocne como para a subfamília Cypseloidinae. 
 
Palavras chave: Streptoprocne biscutata, monogamia, sítio de nidificação. 
Órgão financiador: CNPq 
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AVIFAUNA DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ILHA DO 
BANANAL/CANTÃO - TOCANTINS 
 
 
Renato Torres Pinheiro 
Departamento de Ciências Biológicas. Universidade Federal do Tocantins. E-mail: 
renatopin@uft.edu.br 
 
Localizada à oeste do Estado do Tocantins a APA Ilha do Bananal/Cantão abrange os 
municípios de Araguacema, Caseara, Dois Irmãos do Tocantins, Abreulândia, 
Divinópolis do Tocantins, Marianópolis do Tocantins, Pium, Monte Santo e Chapada da 
Areia, ocupando uma área de 16.780 km². A APA foi criada com o objetivo de ordenar 
o uso e ocupação do entorno do Parque Estadual do Cantão, bem como inserir e orientar 
os proprietários de terras locais no desenvolvimento do ecoturismo, visando: garantir a 
conservação da fauna, flora e do solo da região; proteger a qualidade das águas e as 
vazões de mananciais e fomentar o desenvolvimento sustentável. A cobertura vegetal da 
região é diversa havendo áreas de Cerrado, Floresta Estacional Semidecidual, entretanto 
já se encontra bastante descaracterizada devido às atividades agrícolas e pecuária. Nos 
últimos anos a região vem sofrendo uma grande pressão antrópica devido ao elevado 
número de assentamentos humanos e mais recentemente a pressão exercida pelos 
produtores de soja culminou com um projeto de lei que visa a redução de mais de 50% 
da área da APA. Apesar da elevada importância da região, levantamentos faunísticos 
são excasssos. O inventário da avifauna que subsidiou o Plano de Gestão da APA Ilha 
do Bananal/Cantão (2000) encontrou 195 espécies para a área. A Avaliação Ecológica 
Rápida do Parque Estadual do Cantão encontrou 317 espécies de aves, enquanto que os 
estudos que subsidiaram o Plano de Manejo do Parque Nacional do Araguaia 
registraram 217 espécies de aves. O presente estudo visa inventariar a avifauna do 
Corredor de Biodiversidade Bananal/Araguaia. Levantamentos preliminares realizados 
em três dos municípios que pertencem à APA, Pium, Marianópolis e Caseara 
identificaram até o momento 263 espécies apenas no período seco (maio/setembro). 
 
Palavras-chave: Avifauna, APA Ilha do Bananal/Cantão, Tocantins. 
Apoio: Conservação Internacional do Brasil, Instituto Ecológica, Fulbra e UFT 
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renatopin@uft.edu.br 
 
 
O Cerrado tocantinense se manteve isolado dos grandes centros até muito recentemente, 
o que o caracteriza como uma das áreas menos alteradas deste Bioma. Com a criação do 
Estado do Tocantins (1989) este panorama vem se alterando rapidamente, havendo um 
acelerado processo de degradação devido a diversos fatores decorrentes das atividades 
humanas como a expansão urbana, da pecuária e agricultura, principalmente soja. O 
progresso trouxe também oportunidades para a realização de pesquisas sendo a maioria 
delas vinculadas às exigências ambientais dos grandes empreendimentos de infra-
estrutura. A cidade de Palmas, caracteriza-se por ter um dos maiores índices de 
crescimento populacional do país, ao mesmo tempo que ainda mantém uma grande 
proporção de sua área urbana composta por vegetação nativa, o que favorece a 
permanência da avifauna. O inventário da avifauna vem sendo realizado de forma 
sistemática desde janeiro de 2003. Até o momento foram catalogadas 146 espécies no 
Parque Cesamar, 196 na área urbana e 284 dentro do município de Palmas. Na área 
urbana, espécies como a Arara-canindé Ara ararauna, a Curica Amazona amazonica, o 
Jacu Penelope superciliaris e endemismos do Cerrado como o João-bobo Nystalus 
chacuru, o Rapazinho-dos-velhos Nystalus maculatus, a Meia-lua-do-cerrado 
Melanopareia-torquata e o Mineirinho Charistopiza eucosma são facilmente 
encontrados. Conciliar o desenvolvimento urbano com a conservação das áreas nativas e 
suas espécies animais é o grande desafio para a manutenção desta diversidade.    
 
Palavras-chave: Avifauna, Palmas, Tocantins. 
Órgãos financiadores: Prefeitura Municipal de Palmas 
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88301-970, Itajaí, Santa Catarina, Brasil. 
E-mail: tukapi@terra.com.br 
 
  
A Universidade do Vale do Itajaí está localizada entre as coordenadas 26º54´50”S - 
48º39´41”W, Itajaí, SC e tem contribuído na conservação da avifauna silvestre e urbana, 
por possuir diversas áreas com vegetação nativa, fornecendo abrigo, alimento e 
condições favoráveis a reprodução de algumas espécies. Com objetivo de contribuir 
para o conhecimento da abundância e diversidade  avifaunística do Campus, foi 
realizado no período de junho/2003 a maio/2004 censos visuais mensais das 7:00 às 
18:00h com intervalo de duas horas entre as observações. Nos levantamentos foram 
identificadas as aves, com um binóculo 10x-30x-50mm e complementado por registros 
auditivos. Foram registradas 39 espécies, 33 gêneros e 15 famílias; dessas espécies, 19  
apresentaram ocorrência ocasional, 12 regulares e oito sazonais. As aves mais 
abundantes nos horários da manhã, meio dia e tarde em função das suas abundâncias 
foram Estrilda astrild (224), Passer domesticus (206) e Columbina talpacoti (171), 
acrescido de Sicalis flaveola (130) no período da tarde. As espécies C. talpacoti, P. 
domesticus  são características de ambiente antrópico, enquanto que a presença de E. 
astrild e S. flaveola refletem um aumento da ação antrópica sobre ambientes naturais, 
possibilitando a exploração de novos hábitats. Provavelmente a elevada freqüência de 
aves ocasionais pode ser indicativo da instabilidade do ecossistema, bem como da 
utilização esporádica  do campus da UNIVALI. Constatou-se uma interação entre C. 
talpacoti, P. domesticus e S. flaveola não sendo observado disputa, principalmente por 
alimento entre os indivíduos, com a ocorrência esporádica de E. astrild entre as outras 
espécies dominantes, sendo mais freqüente nas áreas do campus com predomínio de 
gramíneas. Em geral as flutuações observadas na abundância da avifauna no campus da 
UNIVALI podem ser atribuídas, em parte, aos eventos do ciclo de vida dessas espécies.  
 
Palavra Chave: avifauna – abundância – diversidade. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E OBSERVAÇÃO DE AVES – TRILHANDO 
CAMINHOS PARA A CONSERVAÇÃO 
 
 
Sandra Regina Pardini Pivelli1 
1  PG em Educação/ USP ; Biológa Jardim Botânico de Santos; pivellisrp@ig.com.br  
 
 
A educação ambiental pode ser utilizada como um meio eficaz na promoção do diálogo 
que envolve as questões ambientais e as diversas áreas do conhecimento, pois ela 
possibilita a convivência da diversidade biológica e social. Considerando que os 
parques, praças e jardins apresentam grande potencial educativo em áreas urbanas 
promovendo o contato direto entre o ser humano e natureza, elaborou-se um curso de 
observação de aves no Jardim Botânico de Santos.  Seu  objetivo principal era de 
sensibilizar os participantes para a importância da conservação e preservação das aves 
em seus ambientes naturais.  O curso foi ministrado de 20 a 23 de janeiro de 2003, das 
8:00 às 11:00h. totalizando 12 horas. Disponibilizou-se 10 vagas para jovens e adultos 
da comunidade, que deveriam trazer binóculos para melhor visualização as aves. Além 
de proporcionar informações, o curso trabalhava com atividades lúdicas e artísticas que 
possibilitavam o reforço do aprendizado. A educação de valores também foi estimulada 
para criar vínculo afetivo entre os participantes, as aves e o Jardim Botânico. Dentre as 
atividades utilizadas pode-se citar: o mapa dos sons, o reconhecimento do canto de 
algumas aves brasileiras a partir da comparação com CDs especializados no assunto, a 
observação direta das espécies mencionando suas adaptações ao ambiente em que 
vivem e a consulta à bibliografia sobre o assunto. A avaliação foi realizada através do 
preenchimento de um questionário estruturado.  A análise deste permitiu concluir que 
todos os participantes gostaram do curso e pretendem dar continuidade ao aprendizado. 
Sugeriu-se que o curso seja dado novamente contemplando  também outras áreas da 
cidade de Santos.  
 
Palavras Chave: Educação Ambiental, Aves, Santos 
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LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA DO JARDIM BOTÂNICO DE SANTOS – 
S.P. 
 
 
Sandra Regina Pardini Pivelli1 e Fabiana Henriques dos Santos2 

1  PG em Educação/ USP ; Biológa Jardim Botânico de Santos; pivellisrp@ig.com.br  
2 Instituto de Pesquisas Científicas(IPECI)/ Unisantos; fabianahs2002@yahoo.com.br   
 
 
O Jardim Botânico Chico Mendes apresenta uma área de 90 ha, localizado na Zona 
Noroeste da cidade de Santos, litoral do Estado de São Paulo. Sua vegetação é composta 
por cerca de 300 espécies que estão distribuídas em coleções temáticas, bosques, 
canteiros de espécies ornamentais e áreas de produção de mudas. Nas proximidades do 
seu entorno existem áreas com manguezais e morros que não ultrapassam 200m de 
altitude, já predominantemente descaracterizados pela ação humana.  Do seu interior é 
possível avistar a Serra do Mar que se localiza a cerca de 20 km de distância. Sendo um 
dos poucos espaços verdes da cidade de Santos, a avifauna local encontra no Jardim 
Botânico abrigo, alimento e grande disponibilidade de água, pois existe um conjunto de 
três lagos artificiais compondo a sua estrutura. O presente trabalho foi elaborado com o 
intuito de fornecer mais um instrumento educacional para a comunidade usufruir dos 
recursos ambientais do Parque, porém, sem destruí-los. Para a identificação das aves, 
um itinerário com aproximadamente 1162 m de extensão foi percorrido durante um ano 
totalizando 120h de observação utilizando-se binóculos e gravador. Foram registradas 
56 espécies pertencentes a 20 famílias. As mais representativas foram Emberezidae 
(13), Tyrannidae (9) e Falconidae (5). Segundo Sick, 1997 duas espécies relacionadas 
são endêmicas do país: Thryotorus longirostris  e Ramphocelus bresilius e uma , Falco 
peregrinus, está ameaçada de extinção. 
 
Palavras chaves: Levantamento, Aves, Santos  
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ESTUDO SOBRE AS COMUNIDADES DE AVES SILVESTRES DA RESERVA 
FAZENDA MANDALA EM SÃO FRANCISCO XAVIER. SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS (SP). 
 
 
Carlos Eduardo Bustamante Portes11; Alberto Resende Monteiro1. 
cportes@univap.br; monteiar@univap.br 
 
 
O trabalho foi realizado na Reserva Fazenda Mandala (22o53’S - 45o58’W) no distrito 
de São Francisco Xavier do município de São José dos Campos (SP). A vegetação local 
classifica-se como Floresta Pluvial Montana, dominada por reflorestamento de Pinus sp, 
Eucaliptus sp e Araucaria angustifolia. A bibliografia consultada não apresentou 
trabalhos científicos sobre a ornitologia local, o que estimula o desenvolvimento de 
pesquisas nesta área zoológica. Este trabalho objetivou conhecer as espécies de aves 
silvestres da localidade. Além do levantamento das espécies, também ocorreram 
capturas e marcações com anilhas de metal cedidas pelo CEMAVE / IBAMA, 
colocadas no tarso direito. Empregou-se a técnica de busca direta com binóculos 
Pentax® 10x50 e redes de neblina tipo “Mist Net” com malhas de 36mm (3 redes) e 
66mm (2 redes) de 2.50m de altura por 12.0m de comprimento para as respectivas 
capturas. As redes foram armadas em trilhas existentes no interior da mata, revisadas  a 
cada 15min. As coletas ocorreram das 6:00h às 10:00h e das 15:00h às 18:30h. 
Ocorreram 22 saídas a campo, de outubro/00 a maio/01, totalizando 176 horas de redes 
e 264 horas de observações de campo, sendo registradas 106 espécies, distribuídas em 
30 famílias. Das 106 espécies identificadas 40 foram anilhadas. As famílias 
representativas foram Trochilidae, Picidae, Accipitridae, Fringillidae, Formicariidae, 
Furnariidae, Thraupidae e Tyrannidae. São endêmicas de Mata Atlântica 23 espécies 
observadas e identificadas na localidade, das quais algumas encontram-se ameaçadas de 
extinção, como é o caso de Pipile jacutinga. O Distrito de São Francisco Xavier é uma 
importante área para estudos e pesquisas sobre a biodiversidade do ecossistema 
atlântico, inserido nas terras altas da Serra da Mantiqueira. Este bioma representa um 
dos maiores blocos de Mata Atlântica contínua do Vale do Paraíba. Os resultados 
apresentados neste trabalho representam os primeiros esforços para a identificação e 
anilhamento de espécies da avifauna local, sendo, no entanto necessária a continuidade 
desse trabalho, visando a conservação da biodiversidade local e do Vale do Paraíba. 
 
Palavras-chave: comunidades-aves, anilhamento, São Francisco Xavier   
 
 
 
                                                
11 Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) – Grupo de Pesquisa em Biodiversidade – Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento (IP&D) 
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ANÁLISE DA VARIABILIDADE GENÉTICA EM ANODORHYNCHUS 
HYACINTHINUS.  
 
 
Flavia Torres Presti; Renato Caparroz e Cristina Yumi Miyaki.  
Depto de Biologia, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. flapresti@hotmail.com, 
renabio@ib.usp.br, cymiyaki@usp.br 
 
 
O levantamento da variabilidade genética permite quantificar a extensão e a distribuição 
da diversidade genética e levantar hipóteses sobre os processos evolutivos que geram a 
biodiversidade, além de ajudar a identificar as populações com potencial evolutivo 
distinto. Essas informações são importantes ferramentas para auxiliar na definição de 
planos para a conservação de espécies como Anodorhynchus hyacinthinus que, apesar 
de serem consideradas ameaçadas de extinção, apresentam uma população com um 
número de indivíduos razoavelmente grande (cerca de 3.000 indivíduos) em regiões do 
Pantanal. No presente trabalho foram utilizadas regiões altamente polimórficas 
(microssatélites) para avaliar a variabilidade de 27 indivíduos de Anodorhynchus 
hyacinthinus amostrados em Barão de Melgaço (Norte do Pantanal - MS). Foram 
testados sete locos de microssatélites desenvolvidos para Arara-canindé (Ara ararauna), 
cinco desenvolvidos o papagaio da Ilha de Saint Vincent (Amazona guildingii) e dois 
para Anodorhynchus hyacinthinus. Foram observados de dois a seis alelos por loco e 
eles se encontram em equilíbrio de ligação, podendo ser considerados independentes. 
Entretanto, um dos locos não está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, sendo excluído de 
posteriores análises. A heterozigosidade média observada em cada loco variou de 
0,1363 a 0,6363, com média de 0,3375. Já dados obtidos da literatura para Ara 
ararauna, que não é considerada ameaçada de extinção, mostrou heterozigosidade 
média em cada loco variando de 0,232 a 0,880 e média de 0,604.  
  
Palavras chave: conservação, variabilidade genética, Anodorhynchus hyacinthinus. 
Financiamento: FAPESP, CNPq, CAPES. 
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ANÁLISES DA COMUNIDADE DE AVIFAUNA DO CAMPUS II DA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 
 
Talita Silva Ramos, Byanna Camargo da Cunha e Nilton Carlos do Valle 
Centro de Estudos e Pesquisas Biológicas 
Universidade Católica de Goiás - CEPB 
Av. Universitária 1067 St. Universitário CEP 74605-010 
E-mail: ncv@ucg.br 
 
O bioma Cerrado é uma vegetação xeromórfica com aproximadamente 1,6 milhões de 
Km². É o maior ecossistema brasileiro do tipo savana que cobre 22% do território 
nacional, sendo um bioma de transição em relação a  outros biomas nacionais. O 
presente trabalho visa a identificação das espécies de aves encontradas no Campus II da 
Universidade Católica de Goiás no município de Goiânia, além de caracterizar as 
diferentes áreas de estudo. Quatro áreas foram selecionadas para o desenvolvimento 
dessa pesquisa: Instituto Trópico Sub-Úmido (ITS), Zootecnia, Complexo Esportivo e 
Aldeia Juvenil. O trabalho foi realizado entre os meses de janeiro e julho de 2004, com 
cinco campanhas, sendo um dia por campanha, iniciando-se as 5:00h e estendendo-se 
até as 12:00h , reiniciando-se as 15:00h e finalizando-se as 18:00h, contabilizando um 
esforço amostral total de 50 horas, distribuídas igualmente nas quatro áreas de estudo. A 
metodologia aplicada foi observações aleatórias das aves em campo, com uso de 
binóculos e sem a pré-determinação de um transect específico. Foram registradas 69 
espécies, distribuídas em 12 Ordens e 29 Famílias. O índice de diversidade Shannon-
Wiener e o índice de Equitabilidade de Simpson calculado para as diferentes áreas, 
apresentou uma maior diversidade no I.T.S (H'=3,70 bits por indivíduo), seguido do 
Complexo Esportivo (H'=2'86 bits por indivíduo), Aldeia Juvenil (H'=2,55 bits por 
indivíduo) e Zootecnia (H'=1,80 bits por indivíduo). Para a Equitabilidade o Complexo 
Esportivo obteve (E=0,87), seguido pelo I.T.S (E=0,85). O dendrograma obtido a partir 
da matriz de similaridade evidenciou que a Zootecnia e o I.T.S apresentaram riquezas 
avifaunísticas similares. Através dos índices apresentados no trabalho, fica claro a 
necessidade de novos estudos e pesquisas que possibilitem um maior entendimento, 
caracterização e conservação da avifauna  no Campus II da U.C.G. 
 
Palavras chave: riquezas, conservação e avifauna 
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EFEITO DE BORDA DE MATA SOBRE A COMUNIDADE DE AVES EM DOIS 
REMANESCENTES DE MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO. 
 
 
Marcos André Raposo, Helena de Fátima Bernardino, Liliane de Souza Seixas, Cirilo 
Rodrigues Vieira e Renata Stopiglia. 
Museu Nacional/UFRJ, Rio de Janeiro-RJ (raposo@mn.ufrj.br). 
 
 
O Estado do Rio de Janeiro era, originalmente, coberto pela Mata Atlântica em quase 
toda a sua extensão. Existem estimativas de que em 97% do Estado havia alguma das 
formações vegetacionais da Mata Atlântica. A área estudada era coberta por Floresta 
Ombrófila Densa e, ainda, por Floresta Estacional Semidecidual. Contudo, como em 
quase toda a Mata Atlântica, muito pouco restou dessas florestas. O objetivo deste 
trabalho foi comparar a estrutura da comunidade de aves, em dois fragmentos de mata 
na região da Serra das Araras, no Rio de Janeiro. O primeiro ponto amostrado (Ponto 1) 
é um  fragmento de mata, cuja borda estudada (clareira) foi aberta há mais de 20 anos. 
Seu estado de conservação é bom, com pouca penetração de luz. O segundo fragmento 
analisado (Ponto 2) é um remanescente florestal de grande porte em área de relevo 
muito acidentado, cuja borda estudada foi aberta um mês antes da amostragem. Foram 
realizados levantamentos qualitativos e quantitativos de aves nos pontos de amostragem 
dos fragmentos selecionados. Para a realização dos censos, foram percorridas nos Ponto 
1 e 2, três trilhas de 200 metros, da borda para o interior da mata, onde foram feitos 
pontos de amostragem auditiva e visual a cada 50 metros. As atividades de censo foram 
dedicadas 90 horas, enquanto as demais horas, que somam 150 horas, foram utilizadas 
para as amostragens qualitativas. Os resultados finais foram obtidos pela comparação 
estatística dos dados levantados em cada um dos pontos de amostragem. A análise 
conjunta de um total de 189 espécies registradas aponta para uma substancial diferença 
no comportamento da comunidade de Aves em relação à borda recentemente criada 
(Ponto 2) e à borda antiga (Ponto 1). No caso do Ponto 1, houve um aumento na 
representatividade dos grupos indicadores de habitats bem conservados da borda para o 
interior da mata. Esse fenômeno não se repetiu no fragmento 2, uma vez que as famílias 
indicadoras Formicariidae, Furnariidae e Tyrannidae tiveram uma maior 
representatividade na borda recentemente criada. A explicação sugerida para a inversão 
do comportamento de alguns grupos de aves é o elevado efeito de borda que parece 
ocorrer no Ponto 1 em contraposição à criação de novos micro-hábitats na borda de 
mata recém criada no Ponto 2.  
 
Palavras chave: borda de mata, aves e mata atlântica. 
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COMUNIDADE DE AVES EM AMBIENTE COSTEIRO DE INFLUÊNCIA 
FLUVIAL NO RIO GRANDE DO SUL. 
 
 
Márcio Repenning e Carla Suertegaray Fontana 
Museu de Ciências e Tecnologia (PUCRS). CP 1429, Porto Alegre 90619900.carla@pucrs.br 
 
 
Os estudos realizados com comunidades de aves contribuem para análises complexas de 
ecossistemas naturais, fornecendo importantes subsídios acadêmicos. Esse trabalho 
visou avaliar a estrutura de uma comunidade de aves relacionada a um ambiente 
suburbano e heterogêneo da região do delta do rio Jacuí, vindo a complementar o 
conhecimento sobre a avifauna do local. A área de estudo localiza-se em Eldorado do 
Sul (30°03’S, 51°18’W), integrando uma área contígua ao Parque Estadual do Delta do 
Jacuí. De setembro de 2002 a setembro de 2003 foi realizado o levantamento 
quantitativo de aves através de linhas de amostragem (N=24). Estas foram selecionadas 
visando abranger proporcionalmente os diferentes ambientes do local: área aberta (AA), 
banhado (B), capoeira (C), floresta de eucalipto (E), mata nativa (F) e urbano (U). 
Adicionalmente, de 2002 a 2004, redes de neblina (300 h x 5 redes) foram estendidas 
em ambientes mais específicos para capturar e detectar espécies raras e/ou inconspícuas, 
e, desta forma, auxiliar no entendimento de movimentações sazonais. Todas as espécies 
registradas fora das linhas de amostragem, bem como aquelas capturadas com redes de 
neblina foram consideradas apenas qualitativamente. Um total de 174 espécies de 44 
famílias foi registrado. Destas, 120 espécies de 34 famílias foram quantificadas. O 
número cumulativo de espécies (N=120) correspondeu a uma curva que alcançou uma 
assíntota, demonstrando a suficiência amostral. Furnarius. rufus, Pitangus sulphuratus 
e Troglodytes musculus, respectivamente, foram as espécies mais freqüentes na 
comunidade. As espécies com maior abundância relativa foram Passer domesticus, 
Myiopsitta monachus, Molothrus bonariensis e Sicalis flaveola. A curva de abundância 
relativa mostrou dominância de poucas espécies, embora o padrão observado não 
caracterize uma comunidade pobre. Os ambientes que apresentaram maior similaridade, 
(Índice de Sorenson), foram U/E = 0,742, U/C = 0,606 e os menos similares foram E/B 
= 0,16 e F/AA= 0,183, corroborando o gradiente ambiental visualizado. Na área foram 
detectadas espécies migratórias e residentes, bem como aquelas que realizam 
movimentações sazonais locais no Rio Grande do Sul (e.g. Knipolegus cyanirostris, 
Pseudocolopteryx flaviventris, Tachuris rubrigastra). 
 
 
Palavras-chave: Delta do Jacuí, linhas de amostragem, abundância relativa. 
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RELAÇÕES FILOGENÉTICAS ENTRE AS ESPÉCIES DO GÊNERO 
PIONUS(AVES; PSITTACIDAE) E IMPLICAÇÕES PARA A BIOGEOGRAFIA 
HISTÓRICA DO GRUPO. 
 
Camila C. Ribas e Cristina Y. Miyaki 
Depto de Biologia, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo 
e-mails: ribasc@usp.br, cymiyaki@usp.br 
 
 
O gênero Pionuscompreende sete espécies que ocorrem nas florestas Amazônica, 
Atlântica, Andina e nas florestas de galeria do Brasil Central. As relações filogenéticas 
entre as espécies não são conhecidas e o monofiletismo do gênero nunca foi testado. A 
reconstrução do padrão de diversificação de grupos atuais tem sido a ferramenta mais 
utilizada para realizar inferências sobre biogeografia histórica. Em particular, a 
diversificação na região Neotropical é de extremo interesse devido `a sua diversidade 
única de espécies. No presente trabalho foram sequenciados os genes mitocondriais 
citocromo b (1141pb) e ND2 (1041 pb) para 22 indivíduos representando todas as 
espécies do gênero Pionus. Foram realizadas análises filogenéticas incluindo também 
representantes de outros gêneros próximos e utilizando os métodos de Máxima 
Parcimônia, Máxima Verossimilhança e Bayesiano, e análises de história biogeográfica 
utilizando o método de áreas ancestrais e a análise de dispersão-vicariância. As análises 
revelaram que o gênero é monofilético e sua diversificação ocorreu nos últimos 5,5 
milhões de anos (Ma). As subespécies de Pionus mentruus, que ocorrem em alopatria na 
floresta Atlântica, Amazônica e nas florestas da América Central são unidades 
evolutivas distintas que se separaram nos últimos 200 - 300 mil anos, revelando 
contatos recentes entra a fauna dessas florestas. A origem do gênero se deu nos Andes 
do norte e os primeiros eventos de diversificação ocorreram entre 4,5 e 5,5 Ma, podendo 
ser relacionados `a atividade tectônica na região. Este estudo é mais uma evidência de 
que a diversificação atual no Neotrópico é resultado de processos que vêm ocorrendo 
desde o Mioceno, não sendo restritos ao Pleistoceno. Além disso, esses processos 
parecem ter sido mais influenciados por eventos geotectônicos do que tradicionalmente 
aceito. 
 
Palavras-chave: sistemática molecular, biogeografia, diversificação 
Apoio financeiro: FAPESP, CAPES, CNPq, F.M. Chapman Fund (AMNH, NY) 
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AVALIAÇÃO QUALI-QUANTITATIVA DE AVES AQUÁTICAS E 
LIMÍCOLAS NA BARRA DO RIO SAÍ-GUAÇÚ, PARANÁ-SANTA 
CATARINA. 
 
 
Cassiano F. Ribas ¹, Pedro Scherer Neto ² e Eduardo Carrano ¹ ³ 
¹ Bio Situ Projetos e Estudos Ambientais Ltda. cassiano@biositu.com.br 
² Museu de História Natural Capão da Imbuia, Curitiba, Paraná. schererneto@bbs2.sul.com.br  
³ Professor do Curso de Biologia, PUCPR. carrano@pucpr.br 
Palavras-chave: aves aquáticas e limícolas, rio Saí-Guaçú, Paraná-Santa Catarina.  
 
 
A barra do rio Saí-Guacú localiza-se no litoral sul do Brasil, divisa entre os estados do 
Paraná e Santa Catarina (25º58’S - 48º36’W). É formada principalmente por praias 
arenosas e manguezal, em frente encontra-se uma pequena ilha de perímetro rochoso. 
Foram realizadas 10 fases de campo (120 horas), entre dezembro de 2001 e março de 
2003, com o objetivo de levantar dados quali-quantitativos, para que sirvam como 
ferramenta de monitoramento para o uso sustentado dessa área. O levantamento ocorreu 
através da observação direta com auxílio de binóculos e reconhecimento auditivo. As 
contagens foram realizadas em pontos fixos de observação. Foram registradas 41 
espécies de 14 famílias, sendo as mais representativas Scolopacidae (10) e Laridae (7), 
cabendo também ressaltar a riqueza de espécies de visitantes setentrionais (12). Sterna 
eurygnatha foi registrada em todas as fases, apresentando abundância bem superior em 
relação às demais espécies, sendo o maior valor encontrado no verão com 520 
indivíduos e o menor no outono com 115.  Haematopus palliatus e Larus dominicanus 
também apresentaram 100 % de freqüência de ocorrência; Egretta thula, Charadrius 
collaris, Phalacrocorax brasilianus, Sterna hirundinacea e S. maxima entre 40% e 
60%; Rynchops niger, Arenaria interpres, Calidris alba e C. canutus entre 20% e 30%. 
A maioria das espécies foi registrada uma única vez merecendo destaque Spheniscus 
magellanicus, Platalea ajaja, Pluvialis squatarola, P. dominica, Catoptrophorus 
semipalmatus, Gallinago paraguaiae, Himantopus himantopus, Larus maculipennis, 
Sterna trudeaui e S. superciliaris.  Foram realizadas expedições, até trechos superiores 
do rio, obtendo-se três registros importantes: Heliornis fulica, Chloroceryle inda e C. 
aenea. Os bancos de areia que se formam entre a ilha e a praia são fundamentais para 
repouso e alimentação de 90 % das espécies, porém o fluxo de turistas principalmente 
no verão, causa diversos distúrbios nestes bandos. A montante o rio apresenta 
problemas graves como descargas de efluentes tóxicos, uso indiscriminado de redes de 
pesca e desmatamentos. 
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AVIFAUNA DA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DO VALE DO 
JEQUITINHONHA, NORDESTE DE MINAS GERAIS (1) 
 
 
Rômulo Ribon2, Geraldo Theodoro de Mattos3, Edson Ribeiro Luiz3, Fabiana de Castro 
Morais3, Rosane Nalon de Andrade4, Flávia Cappuccio Resende2, Fabiano Rodrigues de 
Melo5, Adriano G. Chiarello6, Carlos R. M. Abreu7 
2) DECBI/ICEB/UFOP, Ouro Preto - MG (ribon@iceb.ufop.br); 3) MZ João Moojen de 
Oliveira, UFV, Viçosa - MG; 4) Univale, Governador Valadares-MG; 5) FAFILE-UEMG, 
Carangola-MG, 6) PUC-MG, Belo Horizonte-MG; 7) MNRJ, Rio de Janeiro-RJ 
 
 
O extremo nordeste de Minas Gerais está no domínio da Floresta Ombrófila Densa, para 
onde descrevemos os resultados de expedições à fazenda Duas Barras (FDB), Santa 
Maria do Salto-MG, parte de um bloco florestal de cca. de 22.000 ha (16° 10’S, 40° 05’ 
O; cca. 700 m a.n.m.; 21-31/01/2003) e Fazenda Canadá (FC), Bandeira-MG (15° 55’S 
– 40° 58’ O; cca. 800 m a.n.m; 15-23/03 e 06-11/09/2004). Na FDB destacam-se 
Cichlopsis leucogenis, Popelaria langsdorffi, Glaucis dohrnii, Cotinga maculata, 
Phylloscartes beckeri, Leucopternis sp. (cf. L. lacernulata), Pyrrhura cruentata, 
Aratinga auricapilla, Touit surda, Trichlaria malachitacea, Tripophaga macroura, 
Myrmotherula urosticta, Lipaugus lanioides e Sporophila frontalis, ameaçadas de 
extinção no Brasil e-ou no mundo. As três primeiras são registradas pela primeira vez 
em Minas Gerais e C. maculata consta apenas de um exemplar de 1906. Na FC: P. 
cruentata, A. auricapilla, Touit sp., Jacamaralcyon tridactyla, M. urosticta, 
Dysithamnus plumbeus, T. macroura, L. lanioides, Carpornis melanocephalus, C. 
maculata, Acrobatornis fonsecai, Iodopleura pipra e Merulaxis stressemani, estão 
global ou nacionalmente ameaçadas, as duas últimas sendo novos registros para o 
estado. Na FC obteve-se o único registro recente de Harpyia harpija no estado. Em 
ambas regitrou-se Heliothrix aurita, novo registro para MG. Ambas as áreas estão sendo 
rapidamente destruídas e ações urgentes precisam ser tomadas para sua proteção. 
 
Palavras chave: espécies ameaçadas, Floresta Ombrófila Densa, rio Jequitinhonha 
(1) Apoio: Programa Nacional de Biodiversidade PROBIO-MMA/BIRD/GEF e 
Conservation International do Brasil); American Bird Conservancy e BirdLife 
International - Programa do Brasil 
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USO DO MÉTODO DE MACKINNON PARA A DETERMINAÇÃO DE 
COMPONENTES DE COMUNIDADES DE AVES DA MATA ATLÂNTICA 
 
Rômulo Ribon2, Francisco C. C. Barreto3, Geraldo Theodoro de Mattos4, Edson Ribeiro 
Luiz4, Fabiana de Castro Morais4 
2) DECBI/ICEB/Universidade Federal de Ouro Preto-Ouro Preto-MG (ribon@iceb.ufop.br); 3) 
PG Entomologia / DBA / Universidade Federal de Viçosa (UFV)/Viçosa-MG 
(plasmideo@hotmail.com); 4) Museu de Zoologia João Moojen de Oliveira/UFV/Viçosa-MG 
(luizornito@yahoo.com.br; moraisfabiana@yahoo.com.br) 
 
 
A rápida destruição de biomas tropicais e o pequeno número de ornitólogos bem 
treinados para o inventariamento de suas avifaunas têm levado à aplicação crescente de 
avaliações ecológicas rápidas (AERs). Essas dão melhores resultados se otimizarem o 
tempo em campo, permitindo não só determinar a riqueza, mas também a abundância 
das espécies. Expandindo rapidamente sua utilização, o método das listas de 20 espécies 
desenvolvido por John MacKinnon para aves de Bali e Java foi aplicado, com pequenas 
modificações (10 espécies ao invés de 20), em seis grandes blocos de Mata Atlântica do 
extremo nordeste de Minas Gerais (vale do Jequitinhonha) e dois da região serrana do 
Espírito Santo. Diferentemente de listas convencionais, a utilização do método de 
Mackinnon permitiu a estimativa de riqueza de espécies através de estimadores 
(Jacknife, Boostrap e Chao) associados a intervalos de confiança, conferindo maior 
confiabilidade às estimativas obtidas através de curvas do coletor. Em todas as áreas, 
tempos relativamente curtos de amostragem produziram boas estimativas de riqueza. O 
método permitiu ainda estimar a abundância das espécies e registrar grande número de 
aves raras, sendo bastante promissor para AERs na Mata Atlântica. Seu uso como 
ferramenta de conservação, assim como outros métodos de censos tradicionais, como 
transectos e pontos, no entanto, também depende, ainda que parcialmente, da 
identificação correta das aves. 
 
Palavras chave: Listas de 20 espécies, Mata Atlântica, método de Mackinnon. 
 
(1) Apoio: Programa Nacional de Biodiversidade PROBIO-MMA/BIRD/GEF e Conservation 
International do Brasil; American Bird Conservancy e BirdLife International - Programa do 
Brasil; Projeto Corredores Ecológicos-MMA/PNUD. 
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A PROBLEMÁTICA DO USO DO ARSÊNICO EM TAXIDERMIA EM 
RELAÇÃO À CONTAMINAÇÃO DE AMBIENTES, RISCOS NO MANUSEIO E 
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 
 
 
Rodolfo da S. Riva1; Jules M. R. Soto2  
1Estagiário e 2Curador Geral do Museu Oceanográfico do Vale do Itajaí - MOVI - UNIVALI, 
CP 360, Itajaí, SC, CEP 88302-202, rodolforiva@hotmail.com, soto@bc.univali.br 
 
 
Uma das ferramentas que auxiliam no cumprimento dos objetivos de um museu é a 
técnica de taxidermia, que consiste na preservação de peles por tempo indeterminado, 
mantendo as formas e medidas originais do espécime. A taxidermia pode ser dividida 
basicamente em dois tipos, para exposição ou coleção científica, seguindo técnicas e 
objetivos distintos. Durante muitos anos o arsênico (As) fez parte dos elementos 
químicos fundamentais para a perpetuação de peles, contudo suas características de 
semi-metal (ou ametal) tóxico vem restringindo o uso em instituições de ensino e 
pesquisa. Grande parte das restrições vem da legislação de segurança e medicina do 
trabalho, pois a legislação trabalhista brasileira aponta o uso do arsênico como passível 
de gerar aposentadoria especial (Anexo IV do Decreto 3.048/99, Letra G - Conservação 
e curtume de peles). O poder acumulativo desta substância é bem conhecido, sendo letal 
em concentrações mais elevadas, mas os efeitos provocados por baixas concentrações 
ainda são controversos. A questão é: o uso do arsênico está sendo abandonado por 
pressões trabalhistas em detrimento das coleções? É sabido que as coleções de peles 
estão entre as mais vulneráveis, havendo perdas significativas nos últimos anos, 
principalmente devido à ação de pragas. Em muitas coleções, algumas peças 
"tamponadoras" ainda são preparadas com arsênico, o que reforça o questionamento. 
Com base nestas colocações, sugere-se que os curadores não abandonem o uso do 
arsênico, principalmente em peças de elevada importância, até que estudos conclusivos 
sejam publicados, substituindo adequadamente este químico. É oportuno salientar a 
obrigatoriedade do uso de material de segurança (luvas, máscaras e roupas adequadas), 
assim como a adoção de etiquetas padrão (veneno) que informem a existência do 
arsênico nas peças, ações estas sob a responsabilidade dos curadores. 
 
Palavras-chave: arsênico, taxidermia, curadoria 
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ASPECTOS DO COMPORTAMENTO E DA DIETA DA PENELOPE OBSCURA 
(HELLMAYR, 1914) (GALLIFORMES: CRACIDAE), COM INDÍCIOS DA SUA 
DOMESTICAÇÃO EM UM FRAGMENTO FLORESTAL EM VIÇOSA, MG.  
 
 
Luís Eduardo Coura Rocha1, Elias Silva2, Renato Neves Feio3 e Sebastião Venâncio 
Martins2.   
1. Pós-Graduação em Ciência Florestal (Manejo e conservação da fauna silvestre) - UFV, 2. 
Prof. Depto. Engenharia Florestal - UFV, 3. Prof. Depto. Biologia Animal - UFV. Universidade 
Federal de Viçosa. Departamento de Engenharia Florestal. Secretaria de Pós-Graduação. CEP 
36570-000. Viçosa, MG. E-mail: ducoura@ig.com.br. 
 
Os cracídeos representam a família de aves neotropicais mais ameaçadas de extinção. 
As principais causas apontadas para esse status são a caça severa e a destruição do seu 
habitat natural. Uma população de aproximadamente 60 jacuguaçus (Penelope 
obscura), espécie considerada vulnerável na região, vem sendo estudada em um 
fragmento de Floresta Estacional Semidecidual de 198,78 ha do campus da 
Universidade Federal de Viçosa (20º45’14”S e 42º52’53”W), com o objetivo de se 
conhecer aspectos comportamentais da espécie e de se listar e descrever as principais 
condições - favoráveis ou desfavoráveis - a que está submetida. O fragmento se insere 
na região central do campus, sendo margeado em um dos lados por uma antiga vila de 
professores (atualmente utilizada por órgãos vinculados à UFV), departamentos, 
laboratórios e uma vila de moradores, possuindo uma área de lazer caracterizada por 
vias asfaltadas utilizadas também para caminhadas. Este vem sendo percorrido de forma 
aleatória em toda a sua extensão pela manhã (7 - 9h) e à tarde (16 - 18h), sendo os 
aspectos comportamentais registrados em fichas de campo. Entrevistas estão sendo 
realizadas com funcionários e moradores do campus. A lista se constituirá de um 
“check-list” descritivo. Já foi realizado um total de 60h de esforço de campo. A espécie 
parece acompanhar a frutificação de duas espécies de palmeiras exóticas plantadas no 
local (Livistona chinensis e Archontophoenix alexandrae) - e podem estar dispersando 
suas sementes para o interior do fragmento - e de árvores frutíferas nos quintais das 
casas (ameixa, mamão, manga, abacate, pitanga, amora). Parece ser oportunista, se 
alimentando na horta das casas, de milho e canjiquinha e frutas colocadas por 
moradores e funcionários (fato constante e corriqueiro). Segundo as entrevistas, os 
filhotes são vistos em meados de outubro, coincidindo com a estação chuvosa. Foi 
registrado um ninho em uma árvore na calçada oposta ao fragmento, na via bastante 
movimentada que o margeia. Com os resultados obtidos até então pode-se inferir que a 
espécie consegue sobreviver no fragmento estudado sem maiores dificuldades. Contudo, 
parece depender, até certo ponto, das árvores frutíferas dos quintais e das palmeiras 
exóticas plantadas na área, uma vez que se concentra nestes locais. 
Palavras chave: Penelope obscura, dieta, domesticação. 
Órgão financiador: CAPES. 
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INVENTÁRIO DAS AVES ORIUNDAS DE APREENSÕES NO MUNICÍPIO DE 
TERESINA, PIAUÍ. 
 
  
Elinete Batista Rodrigues1, Marcelo de Sousa e Silva1, Silvia Tereza de Carvalho1, 
Douglas Danilo dos Santos Sousa1 e Marcos Pérsio Dantas Santos1. 
1Universidade Federal do Piauí – UFPI. Laboratório de Zoologia da UFPI; TROPEN 
e-mail: elineter@yahoo.com.br  
 
 
O tráfico de animais silvestres é considerado o terceiro maior comércio ilegal do 
mundo, e a aves são as vítimas preferidas dos traficantes. Em Teresina é comum a 
comercialização diária de aves em mercados e feiras livres. O presente estudo é parte do 
projeto “De Volta à Floresta” e teve como objetivo inventariar as espécies de aves 
apreendidas no município de Teresina – PI. As espécies foram apreendidas pelo 
IBAMA e Polícia Ambiental -PI no período de março a agosto de 2004 e levadas ao 
centro de triagem na área do Eco Resort Nazareth, município de José de Freitas-PI, de 
onde foram coletados dados de identificação, quantificação de indivíduos por espécie e 
tirado todos os dados morfométricos. Posteriomente foram devidamente anilhadas com 
anilhas do CEMAVE e após período de quarentena foram reintroduzidas na natureza. 
As principais aves apreendidas e identificadas até o momento foram: Paroaria 
dominicana (8), Icterus icterus (8), Sporophila lineola (6), S. nigricollis (2), 
Coryphospingus pilleatus (1), Thryotorus leucotis (1), Turdus rufiventris  (1),Turdus 
leucomelas (2), Aratinga cactorum (2), Aratinga aurea (7) Aratinga auricapilla (1), 
Brotogeris chiriri (1), Psarocolius decumannus (1), Gnorimopsar chopi,(2), Icterus 
cayanensis (1),Icterus icterus (8), Cacicus cela (9), Columba picazurro (1), Thraupis 
palmarum (4), Ramphocelus carbo (1) Euphonia chlorotica (5). Essas espécies de aves 
constituem as mais comuns no tange à comércio ilegal na maior parte dos Estados 
brasileiros.  
 
Palavras chave: tráfico de aves, reitrodução, inventário 
Órgãos financiadores: Tropen/Peld/ Ong + Vida 
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ABUNDÂNCIA E REPRODUÇÃO DE COSCOROBA COSCOROBA EM ÁREAS 
ÚMIDAS DO EXTREMO SUL DO RIO GRANDE DO SUL. 
 
 
Fernanda S. Rodrigues1, Letícia J. Trilho Otero1 e Rafael A. Dias1 
1Museu de História Natural, Universidade Católica de Pelotas, Rua Félix da Cunha 412, 96010-
000, Pelotas, RS, Brasil. e-mail: radias.sul@terra.com.br 
 
 
Coscoroba coscoroba é considerada residente no Rio Grande do Sul. Entretanto, 
flutuações populacionais intra e interanuais provavelmente relacionadas com variações 
no regime hídrico das áreas úmidas onde habita têm sido verificadas no Estado. Entre 
novembro de 2001 e agosto de 2004, 15 contagens de C. coscoroba foram realizadas em 
nove áreas úmidas dos municípios de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar no intuito 
de avaliar a abundância e reprodução da espécie. Nos banhados do Aguirre, Capão Seco 
e Taim, a freqüência de ocorrência de C. coscoroba durante o período de estudo foi de 
73%, 93¨% e 100%, respectivamente. Valores mínimos e máximos de abundância foram 
verificados em maio e novembro de 2002, quando 112 e 2512 aves foram contadas, 
respectivamente. Os maiores valores de abundância por área úmida referem-se a 368 
indivíduos observados no banhado do Capão Seco em agosto de 2004, 306 no banhado 
do Aguirre em novembro de 2002 e 2185 no banhado do Taim em novembro de 2002. 
Essa última área úmida concentrou mais de 80% dos indivíduos durante o período de 
estudo, à exceção dos meses de inverno, quando 35-63% das aves foram contadas no 
banhado do Capão Seco. A variação temporal dos valores de abundância exibiu uma 
notável irregularidade, sugerindo intensa movimentação das aves. De modo geral, a 
espécie foi mais abundante em banhados rasos como os do Capão Seco e Aguirre entre 
o final do inverno e o início da primavera, quando o nível d’água é profundo. Durante 
verões e outonos secos, as aves abandonaram essas áreas ou se concentraram em setores 
onde a água ainda persistia. No banhado do Taim, a abundância foi maior na primavera 
e verão. Em um período de estiagem, entretanto, as aves se concentraram em grandes 
números no outono nas margens das lagoas do Nicola e Jacaré, no setor nordeste do 
banhado do Taim. Já em uma época de grande cheia, a abundância diminuiu no Taim 
durante o final do outono e inverno e aumentou consideravelmente na primavera. 
Somente uma pequena parcela (até 4% do total de aves contadas por expedição) da 
população reproduz localmente, nidificando principalmente entre agosto e novembro. 
Indícios de reprodução foram verificados nos banhados do Capão Seco, Aguirre e Taim. 
 
Palavras-Chave: flutuações populacionais, Estação Ecológica do Taim, Capão Seco 
Órgãos financiadores: UCPel 
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REGISTRO DE ASIO STYGIUS (WAGLER, 1832) NA ÁREA URBANA DE 
BLUMENAU, SANTA CATARINA. 
 
 
Rose Cristiane Romualdo, Daniela Fink, Cláudia Sabrine Brandt, Carlos Eduardo 
Zimmermann. 
Universidade Regional de Blumenau (FURB). Instituto de Pesquisas Ambientais. Laboratório 
de Ecologia e Ornitologia – LABEO. Cx. P.1507, 89010-971, Blumenau/SC  
cezimmer@furb.br 
 
 
O mocho diabo (Asio stygius) é uma espécie que habita florestas e áreas abertas. Ocorre 
do México até o Paraguai e Argentina, no Brasil distribui-se na Amazônia, no centro-
oeste, sudeste e sul. No estado de Santa Catarina os registros são ainda escassos: Parque 
da Serra do Tabuleiro, Ilha de Santa Catarina e provavelmente Lontras. Esta espécie foi 
observada na área urbana no município de Blumenau, Santa Catarina (26º55’26´´S e 
49º03’22´´ W). Um indivíduo empoleirado foi registrado durante visitas esporádicas 
entre os meses de janeiro a março e de outubro a dezembro de 2003, utilizando como 
poleiro diurno as copa de duas árvores, uma de joão-bolão (Sizigium jambolatum) e a 
mangueira (Mangifera indica). Estas árvores encontram-se em uma área antrópica 
arborizada, representada pelo estacionamento de um estabelecimento de ensino (Senai). 
Nos arredores dos poleiros, observa-se intenso fluxo de pessoas e veículos, mas, que 
aparentemente não ameaçam ou interferem com o comportamento do mocho. Foram 
coletadas 45 pelotas desta espécie, sendo compostas quase que exclusivamente de ossos 
de aves Passeriformes, fato com expressiva documentação na literatura, caracterizando, 
como especialista, a dieta desta coruja. Posteriormente serão realizadas analises 
qualitativas e quantitativas das presas consumidas.  Este registro é de grande 
importância, pois, A. stygius é uma espécie rara para o estado de Santa Catarina. A 
arborização e a preservação de remanescentes florestais em áreas antrópicas, aliadas a 
educação ambiental são fatores que podem ser importantes para a permanência de 
espécies da ordem Strigiformes, em áreas urbanas. 
 
Palavras chave: ocorrência; Asio stygius; Blumenau. 
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BIBLIOGRAFIA ORNITOLÓGICA CATARINENSE 
 
 
Andrei Langeloh Roos 1; Rudi Ricardo Laps2; Carlos Eduardo Zimmermann2   
1 - CEMAVE/IBAMA – Andrei.roos@ibama.gov.br. ; 2 - Universidade Regional de Blumenau 
- FURB, Blumenau, Santa Catarina. 
 
 
A ornitologia no estado de Santa Catarina foi introduzida ainda no século XVIII por 
alguns naturalistas que passando pelo território catarinense registraram por meio de 
relatos a avifauna presente no estado. Entretanto foram poucas as viagens de coleta, 
ficando o estado fora do circuito de grandes naturalistas coletores dos séculos XVIII e 
XIX. A ornitologia catarinense só começou a crescer a partir do final dos anos 70, com 
contribuições de Helmut Sick, o qual influenciou uma série de naturalistas e deixou 
alguns discípulos pelo estado, como L.A.do Rosário e T. R de Azevedo. Nos últimos 
anos tem surgido um bom número de ornitólogos, os quais tem muito contribuído para o 
crescimento da ornitologia catarinense. Há ainda valiosas contribuições de ornitólogos 
de estados vizinhos como Paraná e Rio Grande do Sul, bem como de outros estados do 
Brasil e até de outros países que nos brindam com seus registros durante suas passagens 
por Santa Catarina. Desta maneira o conhecimento ornitológico do estado tem crescido 
com a contribuição de uma grande quantidade de autores. Com o objetivo de se facilitar 
o acesso às informações e estimular ainda mais o desenvolvimento da ornitologia no 
estado, reunimos aqui a bibliografia referente à ornitologia catarinense desde o século 
XVIII. Esperamos assim também dar nossa contribuição para o desenvolvimento da 
ornitologia brasileira. Para efeito desta lista bibliográfica foram consideradas obras da 
bibliografia catarinense, aquelas produzidas a partir de informações e observações 
obtidas no estado de Santa Catarina ou que mencionem material coletado no território 
catarinense. Todos os títulos de artigos, notas, capítulos de livros e obras completas de 
cunho científico e de divulgação, além de monografias, dissertações e teses 
apresentadas, são listados por ordem alfabética de autor. Também são listados trabalhos 
publicados ou apresentados em resumos e anais de congressos científicos, tanto a nível 
nacional como internacional. Foram listados 313 títulos, sendo 12 obras completas, seis 
capítulos de obras, 30 artigos internacionais, 72 artigos nacionais, 171 resumos em 
congressos nacionais, cinco em congresso internacionais, dois em anais, quatro 
dissertações de mestrado e 11 monografias. Há ainda três referências a trabalhos não 
publicados, totalizando 316 referências sobre ornitologia catarinense. 
 
Palavras-Chave: Ornitologia, Santa Catarina, Avifauna.  
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FRUGIVORIA E DISPERSÃO DE SEMENTES EM FRAGMENTOS 
FLORESTAIS NA REGIÃO DE TERESÓPOLIS, RJ 
 
 
Ana de Carvalho Rudge1, Juliana Silveira Corrêa1, Samantha Dias de Sousa2, Augusto 
Piratelli3 e Fátima Piña-Rodrigues4.  
1. Graduação em Ciências Biológicas, IB/UFRRJ, Laboratório de Ornitologia, BR 465, km 07, 
Seropédica, RJ, CEP 23890-000 (anarudge@hotmail.com). 
2. Mestrado em Biologia Animal, IB/UFRRJ. 
3. Laboratório de Ornitologia-DBA, IB/UFRRJ. 
4. Laboratório de Biologia Reprodutiva e Sementes Florestais-DS, IF/UFRRJ. 
 
 
A regeneração das florestas depende da dispersão de suas sementes, na qual as aves 
exercem importante papel contribuindo para que espécies pioneiras colonizem as áreas 
alteradas pelo homem. Este trabalho tem por objetivos determinar a dieta de aves de 
sub-bosque em fragmentos florestais de Mata Atlântica e avaliar seu potencial como 
dispersoras de sementes. Os estudos vêm sendo realizados desde fevereiro de 2004 em 
quatro fragmentos florestais na região de Teresópolis, RJ (22º17’17’’S, 42º52’28’’W). 
Os fragmentos têm dimensões de 4, 9, 23 e 60 hectares e as distâncias entre eles variam 
de 150 a 2040 metros. As aves são amostradas através de capturas e anilhamento, e os 
indivíduos capturados são contidos em sacos de pano, para que se obtenham amostras 
de suas fezes. Em laboratório, as fezes são triadas determinando-se, através deste 
exame, seus hábitos alimentares.  Para avaliação do papel das aves como dispersoras de 
sementes, estas últimas são triadas e separadas das amostras de fezes, identificadas e 
submetidas a testes de germinação em substrato papel filtro, na temperatura de 25oC, 
com contagens semanais. Foram analisadas as fezes de 85 indivíduos de 21 espécies de 
aves. Dos indivíduos amostrados com material identificável (n=81), os frugívoros 
(38,3%; n=31) foram os mais abundantes, seguidos por insetívoros (33,3%; n=27) e 
onívoros (28,4%; n=23). Foram obtidas cerca de mil sementes em quarenta e três 
amostras de fezes. As sementes cuja análise foi possível foram agrupadas em dezesseis 
morfotipos, sendo os mais abundantes os da família Melastomataceae (Miconia sp. e 
Leandra sp.),  caracterizadas como pioneiras e colonizadoras de bordas e clareiras nos 
fragmentos, revelando sua importância na recuperação de remanescentes de Mata 
Atlântica. Através da análise das interações entre as aves e as sementes que elas 
dispersam, será possível entender melhor a dinâmica da recolonização de áreas 
degradadas, tornando viáveis técnicas que visem a recuperação destas áreas e práticas 
de conservação das espécies vegetais e aves dispersoras. 
 
 
Palavras chaves: dispersão de sementes, fragmentos florestais, Mata Atlântica. 
Órgãos financiadores: Projeto BLUMEN/CNPq/BMBF. 
 



 354 

 

 
XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia 
21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 
 

 
FACTORS ON FRUGIVORY AND VIABILITY OF SEEDS OF MICONIA 
CALVESCENS AND MICONIA PRASINA (MELASTOMATACEAE) IN TWO 
SITES OF ATLANTIC FOREST WITH DIFFERENT SUCCESSIONAL 
STAGES AT ILHA GRANDE, RJ. 
 
 
Daniela Rudolf 1, Raquel V. Marques2,  Wilfried Morawetz3, Maria Alice S. Alves4 
1 Universitaet Leipzig- Institut fuer Biologie I, Johannisallee 21 – 23, D - 04103 Leipzig.   
   E-mail: janeway20@web.de 
3 Universitaet Leipzig-Institut fuer Botanik, Johannisallee 21 – 23, D - 04103 Leipzig.    
2 ,4 Depto. de Ecologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rua São Francisco   
   Xavier, 524. Rio de Janeiro, RJ. 20550-011. E-mail: masa@uerj.br 
        
 
Fruits of the genus Miconia are recognized as remarkable food sources for the 
maintenance of  tropical forests, offering fruits all over the year. The aim of the present 
study was to verify the composition of bird species, their visiting rate and foraging tatics 
on Miconia prasina and M. calvescens in two sites of Atlantic Forest with different 
levels of disturbance. The viability of the seeds, collected from the faeces of the birds 
was also tested. The study was carried out at Ilha Grande, RJ State, from may to october 
2004, in a secondary, antropogen disturbed (A1) and in a less disturbed Atlantic forest 
(A2). In both areas individuals of M. calvescens (A1: n=40, A2: n=20) and M. prasina 
(A1: n=25, A2: n=11) were marked along a trail of 1km and phenology was recorded 
monthly. The bird species composition visiting both Miconia species, visiting rate and 
foraging tactics, was recorded during observations (30 min. intervals) from 6am to 6pm. 
The birds were captured using mist-nets to collect faeces. Germination rate and viability 
of the seeds was tested (using  four replicates, each with 25 seeds per plant and bird 
species). Preliminary results show a higher abundance of Miconia at A1, where more 
bird species (n=9) visited both species than in the less disturbed area (n=5). The more 
frequent fruit eating bird species and their foraging tactics at A1 were, respectively, 
Turdus albicollis  [n=18 (40%), tactic glean: n=14 (70%)] and Chiroxiphia caudata  
[n=12 (27%), tactic sally: n=12 (52%)]. At A2 C. caudata [n=14 (52%), tacic sally: 
n=12 (57%)] and Trichothraupis melanops [n=7 (26%), tactic sally: n=5 (71%)] were, 
respectively, the most recorded birds and their foraging tatics. Preliminary germination 
results show, that the seeds of both Miconia species germinated within 9-22 days. The 
seeds of M. prasina from T. albicollis samples of A1 germinated faster, showing 
polyembryony  (M.C.R. Correia, pers. comum.). The richness of Miconia species in the 
disturbed area can be explained by the preference of the genus for open areas with 
higher light entrance. A higher richness and abundance of avian potential dispersers, 
consuming fruits of Miconia at the disturbed area could probably also increase the 
success of these plants in this site. 
Keywords: Miconia, Frugivory, Germination 
Support: UERJ, CNPq. 
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AS BROMELIÁCEAS DO CAMPO RUPESTRE DO PARQUE MUNICIPAL DE 
MUCUGÊ, CHAPADA DIAMANTINA, BA E SEUS BEIJA-FLORES 
VISITANTES 
 
 
Cyrio Silveira Santana1,2 e Caio Graco Machado1,3 

1LORMA – Laboratório de Ornitologia e Mastozoologia, DCBio, Universidade Estadual de 
Feira de Santana. Km 03, BR 116, Feira de Santana, BA.  CEP 44031-469. E-mails: 
2cyrio_s@yahoo.com.br e  3graco@uefs.br 
 
 
As bromeliáceas estão entre as poucas famílias em que a polinização por vertebrados 
predomina sobre a polinização por insetos. Este trabalho investigou o padrão fenológico 
de floração, os atributos florais e os visitantes das flores de quatro espécies de 
Bromeliaceae (Hohenbergia ramageana, Orthophytum albopictum, Neoregelia bahiana 
e Aechmea bromeliifolia), cujas flores foram visitadas por beija-flores, em uma área de 
campo rupestre da Chapada Diamantina, município de Mucugê, BA. Os dados foram 
coletados entre março de 2002 e setembro de 2003, totalizando 14 visitas à área de 
estudo. Estabeleceu-se um transecto de 1450m de comprimento e 4m de largura, num 
total de 5800m2, de modo a amostrar os diferentes micro-ambientes do Parque, onde 
foram registrados o número de indivíduos floridos e a média de flores (n= 10 
indivíduos). Para cada espécie de bromélia registraram-se dados sobre horários de 
antese e fechamento das flores, largura da corola, profundidade do tubo, concentração 
de néctar, amadurecimento do pólen, receptividade do estigma e visitantes florais. 
Registraram-se seis espécies de beija-flores visitantes das bromélias (Chlorostilbon 
aureoventris, Colibri serrirostris, Chrysolampis mosquitus, Calliphlox amethystina, 
Augastes lumachellus e Phaethornis pretrei). Hohenbergia ramageana foi a bromélia 
mias explorada pelos beija-flores locais, sendo responsável por aproximadamente 60% 
das visitas dos troquilídeos. As bromélias apresentaram floração contínua, sendo que 
cada espécie apresenta uma estratégia de floração distinta. O sucesso reprodutivo de H. 
ramageana, O. albopictum, N. bahiana e A. bromeliifolia  está diretamente relacionado 
aos beija-flores C. aureoventris e P. pretrei, que foram responsáveis por 78% das visitas 
realizadas as suas flores. 
 
Palavras-chave: Bromeliaceae, beija-flores, campo rupestre 
Apoio: 2PROBIC/UEFS, 3PRODOC, Projeto Sempre-Viva. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS BEIJA-FLORES POLINIZADORES DE BROMÉLIAS, 
DO GÊNERO VRIESEA, NO PARQUE DAS NASCENTES – BLUMENAU/SC 
 
 
Daisy da Silva Santos12 e Juliano A. Albano13 
FURB; daisy@furb.br 
 
 
Bromeliaceae está entre as poucas famílias botânicas na qual a polinização por 
vertebrados predomina em relação a polinização por insetos. Apesar de ser a maior 
família botânica da Mata Atlântica, o risco de extinção de algumas espécies não está 
afastado devido ao seu endemismo e extrativismo indiscriminado. Estudos relacionados 
a aspectos da biologia reprodutiva das espécies são fundamentais para a compreensão de 
ecologia evolutiva destas espécies.Objetivando identificar os principais agentes 
polinizadores de três espécies de bromélia (Vriesea carinata, Vriesea flammea e Vriesea 
incurvata), este trabalho foi realizado no Parque das Nascentes do Ribeirão Garcia, 
localizado entre as latitudes 27° 01’ e 27° 06’ S e entre longitudes 49° 01’ e 49° 10” W, 
na região sul do Município de Blumenau. Após terem sido definidas as áreas, foram 
realizadas 34 horas de observação para Vriesea flammea, 33 horas para Vriesea 
incurvata e 15 horas para Vriesea carinata. As sessões de observação duraram, em 
média, quatro horas por dia, com início e término em horários variáveis, cobrindo o 
período das 5 às 19 horas; no período de floração das mesmas no ano de 2003. 
Verificou-se que Vriesea flammea é visitada pelo beija-flor Thalurania glaucopis (13 
visitas), que foi categorizado como polinizador principal já que foi o mais 
representativo; seguido por Amazilia versicolor com 3 visitas. Apesar dos indivíduos de 
V. incurvata apresentarem recursos disponíveis aos visitantes, poucas visitas foram 
observadas, recebendo, durante os períodos de observação, apenas a visita de beija-
flores do gênero Phaethornis (4 visitas). Vriesea carinata foi a única espécie que não 
teve registro de visitantes durante os períodos de observação. Apesar de apresentar 
todos os atributos de ornitofilia, nenhum beija-flor foi visto próximo às flores de 
Vriesea carinata. Os beija-flores foram os principais polinizadores das espécies de 
bromélias, foco desta pesquisa, sendo que as diferentes características morfológicas de 
suas flores indicam que são polinizadas por diferentes espécies de beija-flores. 
 
Palavras-chave: Bromélia, beija-flor, polinização. (PIPe/FURB). 
 
 
 

                                                
12 Prof. orientadora -  Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) / Departamento de Ciências Naturais / 
Centro de Ciências Exatas e Naturais / Universidade Regional de Blumenau (FURB); 
13 Aluno de iniciação científica do curso de Ciências Biológicas da Universidade Regional de Blumenau 
(FURB); 
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LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA EM ÁREA URBANA DE UBERLÂNDIA 
(MG). I. ANÁLISE QUALITATIVA. 
 
 
Khelma Torga dos Santos1, Rafael Martins Valadão1, Alexandre Gabriel Franchin1, 
Oswaldo Marçal Júnior1 
1 - Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Instituto de Biologia, Universidade Federal de 
Uberlândia (MG). torgabio@yahoo.com.br. 
 
 
A intensa manipulação do meio pelo homem resulta, do ponto de vista ecológico, no 
desenvolvimento de um ambiente com características próprias: o ecossistema urbano. 
Este estudo realizou o levantamento da avifauna na área urbana de Uberlândia 
(48o17’19”W, 18o55’23”S), MG, Brasil. Foram estabelecidos nove transectos ao longo 
de três importantes avenidas da cidade, dispostas paralelamente, que se prolongam 
desde a periferia até o centro (5 km de extensão). As avenidas foram divididas em três 
segmentos consecutivos (transectos) e as esquinas foram consideradas como pontos de 
observação (141 pontos no total). Entre outubro de 2003 e agosto de 2004 foram 
realizadas oito observações por transecto, sendo quatro em cada estação (seca e 
chuvosa). As observações foram iniciadas 30 minutos após o alvorecer, com sessões de 
oito minutos por ponto, perfazendo 150 horas. Foram registradas 67 espécies de aves 
(11 ordens, 24 famílias e 59 gêneros). A Ordem Passeriformes incluiu a maioria das 
espécies (n=37; 55,2%), com destaque para as famílias Emberizidae (n=14 espécies; 
20,9%) e Tyrannidae (12; 17,9%). Dentre as ordens Não-Passeriformes, as mais 
representativas foram Apodiformes (n=7; 10,4%) e Columbiformes (n=5; 7,5%), 
destacando-se as famílias Trochilidae e Columbidae, ambas com cinco espécies (7,5%). 
Com relação as guildas alimentares, insetívoros (n=23 espécies; 34,3%) e onívoros 
(n=18; 26,9%) foram os grupos predominantes. Em média, foram registradas 42,3 
(±4,7) espécies por mês. O mês de outubro apresentou maior número de espécies (n=50) 
e o mês de maio o menor (n=35). As espécies residentes (n=42) e prováveis residentes 
(n=14) representaram 83,6% das aves. Do total, 18 espécies (26,9%) foram encontradas 
em todas as visitas, incluindo todos os representantes Columbiformes. 
 
Palavras chave: ambiente alterado, ecologia urbana, áreas antrópicas. 
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LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA EM ÁREA URBANA DE UBERLÂNDIA 
(MG): II. ANÁLISE QUANTITATIVA. 
 
 
Khelma Torga dos Santos1, Rafael Martins Valadão1, Alexandre Gabriel Franchin1, 
Oswaldo Marçal Júnior1 
1 - Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Instituto de Biologia, Universidade Federal de 
Uberlândia (MG). torgabio@yahoo.com.br. 
 
 
A abundância de populações animais pode ser influenciada pelas modificações 
provocadas no ambiente pelas atividades humanas. Este estudo realizou o levantamento 
quantitativo da avifauna na área urbana de Uberlândia (48o17’19”W, 18o55’23”S), MG, 
Brasil. Foram estabelecidos nove transectos ao longo de três importantes avenidas da 
cidade, dispostas paralelamente, que se prolongam desde a periferia até o centro (5 km 
de extensão). As avenidas foram divididas em três segmentos consecutivos (transectos) 
e as esquinas foram consideradas como pontos de observação (123 pontos no total). 
Entre outubro de 2003 e agosto de 2004 foram realizadas oito observações por 
transecto, sendo quatro em cada estação (seca e chuvosa). As observações foram 
iniciadas 30 minutos após o alvorecer, utilizando-se o método de amostragem por 
pontos, com sessões de oito minutos, perfazendo 150 horas. As espécies Columba livia, 
Notiochelidon cyanoleuca e Passer domesticus não foram contadas. Foram registradas 
67 espécies de aves em um total de 10.812 indivíduos nos 1.107 pontos amostrados 
(n=9,77/ponto). A média mensal foi de 1.351 indivíduos. O mês com maior número de 
indivíduos foi agosto (n=1.727; 15,97%) e novembro, o menor (n=909; 8,41%). As 
espécies Zenaida auriculata, Columba picazuro e Pitangus sulphuratus foram 
responsáveis por 50% dos contatos (n=6.447). A espécie com maior Índice Pontual de 
Abundância (IPA) foi Zenaida auriculata (IPA=3,59, n=3.972 contatos). Considerando-
se a proporção de meses de ocorrência das espécies em relação ao número de contatos, 
somente uma espécie, Volatinia jacarina (n=137; 1,27%), dentre as dez espécies mais 
abundantes, não foi registrada em todos os meses de investigação, ocorrendo apenas nos 
quatro meses de chuva.  
 
Palavras chave: abundância, pontos de contato, urbanização. 
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DISTRIBUIÇÃO DA AVIFAUNA NA ÁREA URBANA DE UBERLÂNDIA 
(MG). 
 
 
Khelma Torga dos Santos1, Rafael Martins Valadão1, Alexandre Gabriel Franchin1, 
Oswaldo Marçal Júnior1 
1 - Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Instituto de Biologia, Universidade Federal de 
Uberlândia (MG). torgabio@yahoo.com.br. 
 
 
A existência de um gradiente urbano pode influenciar na distribuição das aves presentes 
nas cidades. O objetivo deste trabalho foi estabelecer padrões de distribuição (espacial e 
temporal) da avifauna na área urbana de Uberlândia (48o17’19”W, 18o55’23”S), MG, 
Brasil. Foram estabelecidos nove transectos ao longo de três importantes avenidas da 
cidade, dispostas paralelamente, que se prolongam desde a periferia até o centro (5 km 
de extensão). As avenidas foram divididas em três segmentos consecutivos (transectos), 
de modo que os transectos equivalentes de cada uma se constituíssem em um setor (S1, 
S2 e S3). Assim, o Setor 1 foi formado pelos três transectos mais distantes do centro da 
cidade, enquanto o Setor 3 inclui os três mais próximos. As esquinas foram 
consideradas como pontos de observação (141 pontos no total). Entre outubro de 2003 e 
agosto de 2004 foram realizadas oito observações por transecto, sendo quatro em cada 
estação (seca e chuvosa). As observações foram iniciadas 30 minutos após o alvorecer, 
com sessões de oito minutos por ponto, perfazendo 150 horas. Foram registradas 67 
espécies de aves (11 ordens, 24 famílias e 59 gêneros), assim distribuídas: S1 - 57 
espécies; S2 - 48 e S3 – 43. O maior número de espécies por mês ocorreu em S1 (n= 40; 
35,2±3,1) e o menor em S3 (n=19, 23,1±2,1), ambos em novembro. O setor com maior 
número de espécies residentes foi S1 (n=31). Entre as espécies residentes, 14 ocorreram 
em todos os setores, sendo que cinco delas estiveram presentes em todos os meses 
(Columba livia, Columba picazuro, Columbina talpacoti, Eupetomena macroura, 
Passer domesticus). Quatro espécies ocorreram apenas em um único setor em todos os 
meses investigados: Todirostrum cinereum, Thraupis sayaca e Estrilda astrild, em S1; e 
Columba cayennensis, em S3. 
 
Palavras chave: urbanização, ecologia urbana, distribuição. 
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ÁREA DE VIDA, DENSIDADE DE NINHOS E PREFERÊNCIA DE HÁBITAT 
DO JOÃO-DE-PAU (PHACELLODOMUS RUFIFRONS) EM CERRADO DO 
DISTRITO FEDERAL1 
 
 
Luane Reis dos Santos e Miguel Ângelo Marini 
Departamento de Zoologia, IB, Universidade de Brasília (UnB), 70.910-900 Brasília, DF 
E-mail: luane@unb.br; marini@unb.br 
 
 
O João-de-pau (Phacellodomus rufifrons) é uma ave Neotropical da família Furnariidae, 
largamente distribuído sobre a maioria das partes áridas e abertas da América do Sul, 
dentre elas o Cerrado. É um pássaro sociável geralmente visto em bandos que raramente 
excedem sete ou oito indivíduos. No entanto, é conhecido principalmente por causa do 
seu ninho, que chama muita atenção pela estrutura peculiar. O ninho é um grande 
agregado de gravetos que na maioria das vezes, está situado na extremidade de um 
galho em árvores isoladas. O ninho é utilizado não só na época reprodutiva, mas 
também durante todo o ano como dormitório. Este trabalho teve como objetivos: 
determinar o tamanho das áreas de vida, avaliar se ocorre preferência por algum tipo de 
hábitat, e estimar a densidade de ninhos ativos em uma área de 100 ha. O estudo foi 
realizado entre julho de 2003 e agosto de 2004, na  Estação Ecológica de Águas 
Emendadas (ESECAE), Distrito Federal, que possui 10.500 ha. Utilizou-se uma área de 
100 ha  que possui as seguintes fitofisionomias: campo limpo, campo sujo, parque 
cerrado, cerrado ralo, cerrado típico e cerrado denso. Todos os ninhos de 
Phacellodomus rufifrons encontrados foram mapeados e verificou-se quais estavam 
ativos. Seis bandos foram observados e tiveram suas áreas de vida demarcadas. Quatro 
dos seis bandos observados, tiveram suas áreas de vida observadas até que não 
ocorresse aumento do seu tamanho. O tamanho das áreas de vida foi de 3,1 ± 0,65 (n = 
4) (mínimo de 2,5 ha e máximo de 4 ha). Todas as áreas de vida demarcadas 
localizaram-se em áreas de cerrado típico e cerrado denso. Foram encontrados na área 
51 ninhos, dos quais 19 ninhos estavam ativos no período estudado na área de 100 ha. 
Apesar da densidade total de ninhos ser de 0,98/ha, considerando-se apenas a área de 
vegetação de cerrado (51,74 ha) obtem-se uma densidade de 1 ninho ativo a cada 3 ha 
de cerrado. Os valores de densidade de ninhos associados aos de tamanho de áreas de 
vida indicam uma densidade aproximada de 33,3 bandos a cada 100 ha. Considerando-
se um tamanho médio de bandos de 5 individuos, estima-se que a densidade do 
graveteiro em vegetação de cerrado seja de166,5 indivíduos a cada 100 ha. 
 
Palavras-chave: área de vida, densidade populacional, cerrado.Órgão Financiador: 
CNPq (LRS com bolsa Cnpq-IC e MÂM com bolsa PQ) 
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COMPOSIÇÃO, ESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DA AVIFAUNA DO 
DISTRITO DO BUGRE, BALSA NOVA, PARANÁ, BRASIL.  
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edupatrial@hotmail.com; 3. Pontifícia Universidade Católica do Paraná. e.carrano@pucpr.br 
 
 
A Floresta Ombrófila Mista vem sendo alterada e suprimida a décadas, restando 
atualmente, poucas áreas representativas no Estado do Paraná. A região onde o presente 
trabalho foi realizado situa-se na transição do primeiro para o segundo planalto 
paranaense, na APA da Escarpa Devoniana, onde o Município de Balsa Nova abriga um 
significativo remanescente desta fitofisionomia (700 ha). A área de estudo envolve o 
Distrito do Bugre, sendo os esforços amostrais concentrados na chácara Payquerê 
(25º29’520”S; 49º39’243”W). Com o objetivo de qualificar a avifauna, foram realizadas 
18 amostragens entre novembro de 2002 e setembro de 2004, com dois dias de duração, 
totalizando 432 horas de observação em campo. Foram empregados os métodos 
tradicionais em estudos ornitológicos: contatos visuais, auditivos e capturas em redes-
de-neblina. Foram registradas 217 espécies pertencentes a 43 famílias e 17 ordens, 
representando 30% do total de aves ocorrentes no Estado do Paraná. Elementos típicos 
do bioma foram constatados, entre eles, 11 ameaçados de extinção em nível global: 
Clibanornis dendrocolaptoides, Tangara peruviana, Leucopternis polionota, Picumnus 
nebulosus, Piculus aurulentus, Scytalopus indigoticus, Leptastenura setaria, 
Phylloscartes eximius, Procnias nudicollis, Cyanocorax caeruleus e Euphonia 
chalybea. Espécies ameaçadas regionalmente, como Leucopternis polionota, Spizaetus 
tyrannus, Caprimulgus longirostris e Asio flammeus, juntamente com Geranoaetus 
melanoleucus, Pulsatrix koeniswaldiana, Macropsalis creagra, Grallaria varia, 
Hylopezus nattereri e Tangara desmaresti indicam que o local, mesmo que alterado, 
encontra-se, relativamente, em bom estado de conservação.   
 
Palavras-chave: avifauna, composição e conservação. 
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ANAS BAHAMENSIS: ANILHAMENTO, RECAPTURA, FLUTUAÇÕES 
POPULACIONAIS E MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS NA BAHIA, BRASIL. 
 
 
Sidnei Sampaio dos Santos e Pedro Cerqueira Lima¹  
Cetrel S/A Empresa de Proteção Ambiental¹. pedro@cetrel.com.br 
 
 
As lagoas de lodo na área da Cetrel, que recebem os efluentes tratados do Pólo 
Petroquímico de Camaçari, Bahia, formam ambientes alagadiços com vegetação 
herbácea que oferecem, ao longo do ano, recursos de alimentação, abrigo e reprodução 
para diversas aves de ambientes aquáticos, como Anas bahamensis. O objetivo do 
presente trabalho é apresentar dados de anilhamento, recaptura, flutuações 
populacionais e movimentos migratórios de A. bahamensis estudados desde 1992 na 
área da Cetrel, Camaçari, Bahia. (12 ° 40 S, 38° 10 W). Todos os indivíduos capturados 
em rede ou armadilhas, foram marcados com anilhas tamanho R ou S fornecidas pelo 
CEMAVE. Alguns foram marcados também com anéis coloridos metálicos numerados. 
Foram capturados 1 700 indivíduos, dos quais 150 foram recapturados na Cetrel, um em 
Salinas da Margarida (12 ° 50’ S, 38° 40’ W) e um em Jequié (13 ° 50’ S, 40 ° 00’ W), 
todos na Bahia. A recaptura em Salinas ocorreu quatro meses após o anilhamento e em 
Jequié, dois anos e dois meses depois, sugerindo movimentos no sentido sul e sudoeste. 
Além disso, as duas recapturas ocorreram em novembro e dezembro, período de verão 
no Litoral Norte da Bahia. Um indivíduo capturado em dezembro de 1997 na Cetrel foi 
recapturado em agosto de 2004, no mesmo local. Dados de recapturas com anéis do 
Cemave e observações de anéis coloridos numerados sugerem que na área da Cetrel há 
um grupo residente, que pode ser formado de até 500 indivíduos. Em abril, no início das 
chuvas, a área recebe um contigente de cerca de 3 000 A. bahamensis, além de 
Dendrocygna viduata (± 1 000), D. autumnalis (± 80), Amazonetta brasiliensis (± 40). 
Foram observados ainda Netta erythrophthalma (< 5), Oxyura dominica (1) e 
Dendrocygna bicolor (3). A. bahamensis, junto com A. brasiliensis, D. autumnalis e D. 
viduata, reproduziram na área, no período das chuvas (abril a setembro). Parte da 
população de A. bahamensis realizou muda na área da Cetrel durante o período das 
chuvas. 
 
Palavras-chave: Anas bahamensis;anilhamento; migração; Bahia. 
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DIVERSIDADE GENÉTICA E FILOGEOGRAFIA DE POPULAÇÕES DE 
CONOPOPHAGA LINEATA (PASSERIFORMES: CONOPOPHAGIDAE) EM 
MINAS GERAIS 
 
 
Eloisa Helena Reis Sari e Fabrício Rodrigues dos Santos 
Departamento de Biologia Geral – ICB - UFMG - Pós Graduação em Genética  
eloisagene@yahoo.com.br 
 
 
A variabilidade genética tem um importante papel na persistência de populações e 
espécies na natureza. Acredita-se que uma baixa variação possa restringir as respostas 
adaptativas das populações às diferentes pressões seletivas. A perda de variação 
genética pode estar associada a processos demográficos, como fragmentação e 
diminuição do tamanho populacional. Marcadores moleculares revelam muitas 
informações acerca da diversidade genética e grau de subdivisão das populações. Além 
disso, o uso de marcadores ligados (sem recombinação) permite o estudo da distribuição 
da diversidade genética nos níveis geográfico e temporal. Estes estudos filogeográficos 
lidam com a filogenia de linhagens ou haplótipos e sua distribuição geográfica, e podem 
ser feitos baseados em análises de seqüências de DNA mitocondrial (DNAmt). 
Conopophaga lineata é uma espécie da Mata Atlântica de hábitos insetívoros e 
generalistas que utiliza ambientes de borda, ocorrendo em áreas bastante fragmentadas e 
possibilitando uma amostragem de indivíduos geograficamente ampla. O objetivo deste 
trabalho foi analisar a diversidade genética de populações de C. lineata de Minas Gerais 
e determinar a sua filogeografia. Para isto, foram obtidas seqüências de 1070 pb da 
região controle do DNAmt de 92 indivíduos de sete localidades de Minas Gerais. As 
análises de estruturação hierárquica da variabilidade genética (AMOVA) e diversidade 
gênica foram realizadas com os programas ARLEQUIN e MEGA. Para o estudo 
filogeográfico foi construída uma rede de haplótipos utilizando o algoritmo median-
joining através do programa NETWORK.  Foram encontrados 51 sítios polimórficos e 
40 haplótipos. Dentro das localidades, a diversidade nucleotídica variou entre 0,0012 e 
0,0052 e a haplotípica entre 0,6 e 1. Na rede haplotípica, observou-se a existência de 
dois agrupamentos, sugerindo uma separação entre as populações de C. lineata do 
sudeste e do nordeste de Minas Gerais. Quando realizada a AMOVA, encontrou-se uma 
estruturação geográfica significativa entre as amostras das duas regiões, já que a maior 
parte da variação foi devido à diferença entre grupos e não entre indivíduos ou 
populações dentro dos grupos. Este padrão filogeográfico foi descrito também por nosso 
grupo para uma espécie de Thamnophilidae. 
 
Palavras-chave: filogeografia, diversidade genética, Passeriformes. 
Órgãos financiadores: CAPES, CNPq, PELD. 
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RETORNO DA AVIFAUNA DE UM BANHADO, APÓS INCÊNDIO, NO 
PARQUE ESTADUAL DE VILA VELHA, PONTA GROSSA, PARANÁ. 
 
 
Mônica Sberze1,2, Maximiliano Niedfeld1,3, Angélica Uejima1,4,5  
1Sociedade Fritz Müller de Ciências Naturais, C.P. 1644, 80011-970, Curitiba-PR, 
2moribas2003@yahoo.com.br, 3maxbio_2000@yahoo.com.br, 4Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, Departamento de Biologia, Campus Uvaranas, Rua Pres. Carlos Cavalcante, 4748, 
Ponta Grossa-PR, 5poospiza@terra.com.br 
 
 
Banhados são áreas alagadas permanente ou temporariamente, muitas vezes compostos 
por turfeiras. Possuem flora e fauna características, a avifauna é predominante composta 
por aves aquáticas e palustres. Sofrem uma redução drástica em sua área devido a 
diversas causas, como expansões urbanas, uso para pastagens e cultivos, queimadas e 
incêndios. Este último apontado como uma das principais causas da perda do hábitat de 
muitas espécies. Quando ocorrem em turfeiras podem queimar até 50cm abaixo do solo. 
Não existe nenhum trabalho sobre o retorno da fauna a áreas úmidas, após qualquer tipo 
de distúrbio. Assim, esse estudo visa acompanhar o retorno da avifauna e a regeneração 
de um banhado, após um incêndio sofrido na área em agosto de 2003. O banhado em 
estudo é composto por turfas e espécies arbóreas, localizado no Parque Estadual de Vila 
Velha (25º 15' S e 50º 05' W), Ponta Grossa-PR. Ocupa uma área estimada em 1,5ha. O 
incêndio matou toda a vegetação arbórea e herbácea e a porção alagada foi seca. O 
estudo objetiva identificar as espécies de aves que retornam ao banhado e a até 50m da 
borda deste, além de identificar as espécies de plantas, com estruturas reprodutivas 
presentes, existentes após 6 e 12 meses do incêndio. Foram realizadas observações 
crepusculares mensais de duas horas, por dois dias, entre setembro de 2003 e setembro 
de 2004, nas quais registros visuais e auditivos foram obtidos. A vegetação do banhado 
e da borda deste, até 50m, foi coletada para caracterização do ambiente, após 6 e 12 
meses do incêndio. Foram utilizadas redes de neblina desde o sexto mês de trabalho 
para otimizar o levantamento. Estas permaneceram abertas aproximadamente duas horas 
a mais do que o tempo de observação direta. Até o momento, das 74 espécies de aves 
identificadas no banhado ou seu redor, apenas 5 são aquáticas. A identificação da 
vegetação coletada está em andamento. Após 12 meses do incêndio, a avifauna ali 
encontrada ainda não caracteriza a típica de área úmida. O pequeno número de aves 
aquáticas encontrado mostra que a recuperação do banhado ainda não é completa. Esse 
ambiente tem fragilidade maior do que lhe é atribuída, além de recuperação lenta. Por 
isso há necessidade de elaborar medidas efetivas de conservação e prevenção a 
incêndios em áreas úmidas. 
 
Palavras-chave: áreas úmidas, retorno da avifauna, incêndios 
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ESTADO ENERGÉTICO DURANTE APRENDIZAGEM DETERMINA 
PADRÃO DE FORRAGEAMENTO DO ESTORNINHO EUROPEU 
 
 
Cynthia Schuck-Paim1, Barnaby Marsh2 e Alex Kacelnik3 

1,2,3: Departamento de Zoologia, Universidade de Oxford (South Parks Rd, OX13PS, UK) 
1: End.Atual: Grupo de Etologia Cognitiva (IP), Universidade de Sao Paulo (email: 
c.schuck@sciencenat.com) 
 
 
Para que uma ave possa escolher os melhores locais para forragear e nidificar, bem 
como territórios, parceiros sexuais e itens alimentares, esta frequentemente necessita 
aprender as características das alternativas disponíveis de forma a otimizar suas 
decisões futuras. Neste experimento investigamos a influência do estado energético de 
um animal durante o processo de aprendizagem nas decisões futuras de forrageamento, 
utilizando o Estorninho europeu (Sturnus vulgaris) como modelo. Doze estorninhos 
foram treinados para associar um mesmo item alimentar a duas cores em duas 
condições: uma em que eram deprivados de comida por duas horas e outra em que eram 
igualmente deprivados porém recebiam comida por 5 minutos antes da sessão de 
treinamento (cada cor foi associada à apenas uma das condições). Os itens foram 
apresentados individualmente nas duas sessões diárias: o item de uma das cores na 
sessão sob maior deprivação alimentar e o item de outra cor na sessão sob menor 
deprivação. Após uma semana, os animais puderam escolher entre as cores. Estes 
preferiram significativamente a cor associada à condição de maior deprivação durante o 
treinamento, independentemente do estado energético dos sujeitos no momento da 
escolha. Tal fenônemo é similar a relatos prévios mostrando uma preferência por 
alimentos para cuja obtenção tiveram que trabalhar mais. Nossos resultados são 
inesperados na medida em que mostram tanto uma alta seletividade entre itens 
alimentares idênticos, porém cujo consumo foi associado a estados energéticos distintos 
no passado, como uma preferência por aqueles itens consumidos em condições mais 
pobres. A explicação que propomos baseia-se na atribuição de valor às alternativas em 
função da memória da melhoria no estado energético do animal proporcionada por seu 
consumo ao invés da memória de seu valor energético absoluto. Isto significa que os 
animais responderiam aos ganhos marginais, e não absolutos, associados à sua dieta – 
um mecanismo ecologicamente plausível, porém cuja evolução dependeria da 
freqüência com que sua utilização resultasse na escolha de itens de menor valor 
energético absoluto. 
 
Palavras-chave: forrageamento, estorninho, alimentação 
Órgãos financiadores: CAPES, BBSRC, New College 
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NOVOS REGISTROS DO MAÇARICO-GRANDE-DE-PERNA-AMARELA 
TRINGA MELANOLEUCA E DO BATUIRUÇU-DE-AXILA-PRETA PLUVIALIS 
SQUATAROLA, E REAPARECIMENTO DO MAÇARICO-DE-PERNA-
AMARELA TRINGA FLAVIPES NA REPRESA DO GUARAPIRANGA, SÃO 
PAULO - SP. 
 
 
Fabio Schunck 
Estagiário da seção de aves do Museu de Zoologia da USP (fabio_schunck@yahoo.com.br) 
 
 
O Brasil apresenta uma diversidade expressiva de batuíras e maçaricos (Família 
Scolopacidae), sendo parte destas espécies migratórias. Utilizam, como áreas de 
repouso, diversos corpos d´água, e a represa do Guarapiranga (23o44'00.2''  46 

o43'53.6''), na zona sul da cidade de São Paulo é um local de parada de algumas 
espécies. O maçarico-grande-de-perna-amarela Tringa melanoleuca e o maçarico-de-
perna-amarela Tringa flavipes foram registrados entre os meses de janeiro e março de 
2004 e estavam constantemente juntos. Estas espécies foram observadas na foz e no 
trecho inicial do rio Embu-Mirim, que são regiões mais isoladas e que, quando o nível 
hídrico da represa está baixo, apresentam praias e bancos de sedimento, ambientes 
ideais para a ocorrência destas espécies. Durante as contagens, foram registrados 14 
indivíduos de Tringa melanoleuca, que representa um registro novo para o município de 
São Paulo e 52 indivíduos de Tringa flavipes, espécie que foi registrado novamente na 
cidade de São Paulo depois de 84 anos sem documentação. Estes registros são 
importantes, pois estas aves foram observadas ao longo da várzea do rio Embu-Mirim, 
região por onde irá passar o trecho sul do Rodo-anel. Os impactos causados pela 
construção e pelo funcionamento desta rodovia poderão contribuir de maneira negativa 
na ocorrência destas espécies migratórias, que poderão deixar de visitar esta região. O 
batuiruçu-de-axila-preta Pluvialis squatarola foi registrado no mês de janeiro de 2004 
na margem direita da represa, numa região praiana conhecida popularmente como 
“Praia da Lola”, local muito freqüentado nos finais de semana por banhistas. Foi 
observado um único indivíduo, que se alimentava na beira da água. Esta espécie é 
também considerada como um novo registro para o município de São Paulo. Todas estas 
aves foram fotografadas com o objetivo de identificação e de documentação. Estes 
registros fazem parte das pesquisas realizadas nesta região pelo autor durante os últimos 
cinco  anos e mostram a importância de se preservar o que restou das últimas áreas 
alagadas do município de São Paulo. 
 
Palavras chave: Pluvialis squatarola, Guarapiranga e São Paulo. 
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REAPARECIMENTO DO TUIUIÚ JABIRU MYCTERIA (CICONIDAE) NA 
CIDADE DE SÃO PAULO APÓS 110 ANOS SEM REGISTROS 
 
 
Fabio Schunck1 e Ubiratan Ghetti 
1 - Estagiário da seção de aves do Museu de Zoologia da USP (fabio_schunck@yahoo.com.br) 
 
 
Considerado a maior cegonha do mundo, o tuiuiú (Jabiru mycteria) ocorre da América 
Central ao norte da Argentina. No Brasil a espécie já foi registrada na Amazônia nos 
estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A maior população desta espécie é 
encontrada no Pantanal. No estado de São Paulo as populações de tuiuiú são 
encontradas na região do Pontal, ao longo do rio Paraná. Na cidade de São Paulo o 
único registro documentado desta ave (uma pele) foi feito em 1893 pelo naturalista 
Hermann von Ihering. O desaparecimento desta espécie dos arredores de São Paulo 
pode ter sido provocado pelo crescimento acelerado da cidade e redução drástica das 
áreas naturais alagadas, existentes anteriormente ao longo dos rios e riachos que, na 
época, circundavam a cidade. Depois de 110 anos sem registros e considerada extinta 
localmente, 2 tuiuiús, foram observados no final de 2003 e início de 2004 na represa do 
Guarapiranga, localizada na zona sul da cidade (23o44'00.2''  46 o43'53.6''). A região 
onde as aves foram encontradas fica totalmente isolada da parte urbana da represa. 
Durante o período de estiagem, que aconteceu entre outubro de 2003 e janeiro de 2004, 
os níveis hídricos do reservatório ficaram abaixo da média anual e estas áreas se 
transformaram em verdadeiros “pântanos” formados pela grande quantidade de 
macrófitas e bancos de sedimento. Estas características, juntamente com a oferta de 
alimento existente na represa, podem ter sido importantes na escolha desta área pelas 
aves, pois as mesmas permaneceram no local durante 15 dias. Os tuiuiús alimentaram-se 
de pequenos peixes, invertebrados e principalmente caramujos do gênero Pomacea, 
abundantes na região. Depois deste período as aves não foram mais observadas na 
represa. Este registro é importante e sugere que esta e outras localidades alagadas dos 
arredores de São Paulo podem ter sido importantes como áreas de descanso durante os 
deslocamentos sazonais que estas aves realizam, e que precisam ser conservadas 
adequadamente. Este registro faz parte das pesquisas realizadas nesta região pelo autor 
(1) durante os últimos cinco anos. 
 
Palavras chaves: Jabiru mycteria, Guarapiranga, São Paulo. 
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INVENTARIAMENTO DA AVIFAUNA DO CAMPUS CENTRAL DO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO UNIVATES 
 
 
Carla Schwingel ¹ 
Laura Barbieri de Oliveira² 
Hamilton César Zanardi Grillo³ 
 
 
O campus Central do Centro Universitário UNIVATES localiza-se no município de 
Lajeado(RS), ( 29° 27' 26”S e 52° 58' 10”W), no domínio da floresta Estacional 
Decidual Aluvial. Apresenta sua área atual construída, 12ha, formada por  biótopos 
artificiais que incluem prédios, áreas ajardinadas, um lago artificial e pequenos 
fragmentos bastante alterados de floresta Estacional Decidual. Estas áreas oferecem 
abrigo e alimentação para algumas espécies de aves e sua manutenção constitui um fator 
importante para conservação local destes animais. As aves contribuem de várias formas 
para a integridade ambiental. O presente trabalho constitui-se em um inventário 
preliminar da avifauna do campus Central do Centro Universitário UNIVATES, 
efetuado no período de setembro de 2002 a setembro de 2003, com exceção dos meses 
de dezembro de 2002 a fevereiro de 2003. A metodologia de trabalho incluiu um 
transecto com 5 pontos fixos de escuta e observação. Em todos os pontos foi feito um 
levantamento sistemático da avifauna, registrando-se o número de indivíduos de cada 
espécie observada. Neste transecto, foram identificadas 72 espécies de aves, 
pertencendo a 29 famílias diferentes e 13 ordens. As famílias mais representativas 
formam Emberizidae com 11 espécies, seguida de Tyrannidae com 8 espécies. A 
riqueza de espécies, bem como a abundância total de indivíduos observada no campus 
da UNIVATES, mostrou que o mês de maio foi o mês que mais apresentou maior 
número de espécies (N = 62), e indivíduos (N = 166) registrados. 
 
 
Palavras chaves: avifauna, levantamento e transecto. 
 
¹ Acadêmica do curso de Ciências Biológicas da UNIVATES; 
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e-mail: carlica1983@yahoo.com.br 
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MONITORAMENTO POPULACIONAL DE PSITACÍDEOS EM UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO NO ESTADO DO PARANÁ  
 
 
Patricia Pereira Serafini, Luciana Baza Mendonça, Luiz dos Anjos, Graziele Hernades 
Volpato, Roberto Boçon, Edson Varga Lopes, Fernando de Lima Favaro e Maria 
Victoria Bisheimer. 
Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Universidade Estadual de Londrina, Depto de 
Biologia Animal e Vegetal,Caixa Postal 6001, 86051-970, Londrina, PR, Brasil.  
E-mail:patriciaserafini@yahoo.com.br 
 
A fragmentação do ambiente natural, a caça e o comércio ilegal são pressões antrópicas 
comuns à maioria das espécies de Psittacidae, família que figura entre as mais 
ameaçadas da Mata Atlântica. Conhecer não somente a diversidade de psitacídeos que 
ocorre em Unidades de Conservação Brasileiras, mas também o tamanho de suas 
populações, constitui ferramenta importante para a implementação de planos de 
monitoramento e manejo visando a conservação destas espécies. Considerando esta 
necessidade, o presente trabalho apresenta um estudo de caso da utilização do método 
de amostragem por pontos de raio variado para estimar a densidade populacional de 
Psittacidae em duas Unidades de Conservação no Estado do Paraná, localizadas em 
diferentes regiões fitoecológicas sob domínio da Mata Atlântica. As amostragens foram 
conduzidas em pontos distanciados por no mínimo 200 m ao longo de transecções no 
Parque Estadual Mata dos Godoy (PEMG, 15 pontos, Londrina) e na Reserva Natural 
do Cachoeira (RNC, 24 pontos, propriedade da SPVS localizada na Área de Proteção 
Ambiental de Guaraqueçaba) e consistiram em contar o número de contatos com cada 
grupo pousado de aves, visto ou detectado por contato auditivo, sempre mensurando ou 
estimando a distância deste grupo em relação ao observador, em um espaço de tempo 
padrão de 10 minutos. O método de amostragem por pontos de raio variado mostrou-se 
eficiente na determinação de estimativas populacionais para a maioria das espécies 
amostradas, principalmente tendo o objetivo de monitoramento em longo prazo das 
áreas. Ao se comparar os resultados obtidos na Floresta Ombrófila Densa da RNC (APA 
de Guaraqueçaba) com a Floresta Estacional Semidecidual do PEMG, observou-se 
tamanhos populacionais maiores, assim como maior riqueza de espécies de Psittacidae, 
neste último ambiente. Pyrrhura frontalis, Pionus maximiliani e Aratinga auricapilla 
foram as espécies mais abundantes no PEMG, enquanto que na RNC destacaram-se as 
populações de Brotogeris tirica, Triclaria malachitacea, Pionus maximiliani e 
Pionopsitta pileata. Além de importantes questões biogeográficas envolvidas, estes 
dados refletem a influência climática de cada região e de fatores como a disponibilidade 
de frutos ao longo do ano e o estado de conservação de cada ambiente. 
Palavras chave: Psittacidae, estimativas de densidade, Mata Atlântica. 
Órgãos financiadores: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 
CNPq; parte integrante do Projeto Monitoramento da Biodiversidade em Bacias Hidrográficas 
da Mata Atlântica (CNPq, processo no 690146/01-9). 
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FATORES QUE INFLUENCIAM A FORMAÇÃO DE NINHOS EM UM 
NINHAL URBANO DE EGRETTA ALBA  
 
 
Antonio Luis Serbena – e-mail: alserbena@hotmail.com 
Ana Maria Franco – e-mail: francoanamaria@yahoo.com.br 
 
 
A ocorrência de ninhais urbanos é um fenômeno crescente e registrado no mundo todo. 
Eles podem fornecer uma série de informações a respeito de como as aves adaptam sua 
ecologia e seu comportamento ao ambiente urbano. Há cerca de 20 anos, ocorre no 
Parque Municipal Passeio Público, localizado no centro de Curitiba, a formação de uma 
ninhal de garças das espécies Egretta alba e Nycticorax nycticorax. O período de 
nidificação inicia-se em finais de julho e finaliza em meados de fevereiro do ano 
seguinte. São cerca de 230 ninhos de E. alba e acima de 100 para N. nycticorax quando 
atingem o auge da estação no mês de outubro. O ninhal é composto de uma área central 
onde se concentra o maior número de ninhos de E. alba, posicionados em árvores à 
margem de um lago, e decrescendo o número em direção à periferia. Estes fatores foram 
medidos nos meses de agosto e setembro de 2002 para determinar a influência de 
fatores como distância do ninho mais próximo, distância em relação à margem do lago, 
altura do ninho em relação ao chão e à copa da árvore sobre a ocupação da porção 
central do ninhal. Foram totalizados 116 registros distribuídos em três dias distintos e 
espaçados por períodos de uma semana e meia. Todos os ninhos avaliados estavam na 
porção central e foram avistados do chão com estimativa visual das alturas e distâncias a 
partir de uma régua de um metro utilizada como escala nos períodos iniciais. Somente 
os ninhos em formação foram amostrados estando no máximo no período de postura dos 
ovos. A ocupação do ninhal não foi influenciada pela altura do ninho em relação à copa 
e nem pela distância da margem do lago. Entretanto, houve uma diminuição da distância 
entre os ninhos na porção central à medida que se aproximou do auge do ninhal (P < 
0,05). A amplitude das alturas ocupadas pelos ninhos foi diminuindo ao longo do 
trabalho, iniciando entre 10 e 18 metros na primeira amostra e diminuindo o intervalo 
para 12 e 17 metros na terceira amostra (P < 0,05). Os resultados indicam que as garças, 
no início da formação do ninhal, ocupam os melhores lugares para a construção dos 
ninhos. À medida que estes locais são ocupados e aumenta o número de aves, lugares 
secundários próximos aos melhores locais são utilizados por casais chegados mais 
tardiamente, tornando a densidade de ninhos maior e, por conseqüência, diminuindo a 
distância entre os ninhos. Acredita-se que estes locais são preferidos às regiões mais 
periféricas do ninhal, pois podem oferecer melhores condições para a reprodução e 
formação dos filhotes. 
 
Palavras-chave: Egretta alba, ninhal urbano e reprodução. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM A UTILIZAÇÃO DE PAINÉIS EDUCATIVOS 
E PALESTRAS EM SANTA MARIA, RS14. 
 
 
Cleiton Adriano Signor¹; Fabrício Bau Dalmas¹; Daniel Tourem Gressler¹; Fabiano 
Flores Feltrin¹; Pedro Terra Leite²; Mary Ângela Leivas Amorim³.  
1- Ciências Biológicas, UFSM. www.ufsm.br 
2- Mestrado em Ciências Biológicas, UFSM 
3- Centro de Educação, UFSM 
 
                                       
O Rio Grande do Sul, apesar de ser um dos estados brasileiros ambientalmente mais 
degradados, ainda possui uma fauna rica e diversificada. Porém, além das ameaças cada 
vez mais intensas à fauna nativa do estado, o desconhecimento da população gaúcha em 
relação à sua fauna e a falta de percepção em relação à degradação ambiental gera um 
cenário potencialmente desfavorável à conservação de nossos recursos naturais. Uma 
forma de realizarmos ações que visem a conscientização das pessoas para os graves 
problemas ambientais é através da educação ambiental, pois esta possibilita a discussão 
de fatos que até então podem ser desconhecidos de uma parcela significativa da 
população, além de procurar sensibilizar as pessoas a respeito dos problemas 
ambientais, buscando, com isso, o desenvolvimento de um senso crítico e de 
responsabilidade da população em relação aos impactos antrópicos no ecossistema. 
Temos por objetivo divulgar a biodiversidade do estado aos gaúchos, procurando, 
assim, ganhar aliados na conservação da natureza, principalmente os estudantes do 
ensino fundamental. O projeto consiste na exposição de painéis educativos, com apelo 
ao aspecto visual, de divulgação das áreas naturais do estado e de sua fauna nativa, além 
de abordar as principais ameaças humanas à fauna, com destaque para o  tráfico de 
animais silvestres e a retirada ilegal de indivíduos da natureza para criação em cativeiro, 
onde será dado enfoque à avifauna, visto que 12% das aves ameaçadas de extinção do 
estado sofrem com essas atividades ilegais, com destaque para o curió Orizoborus 
angolensis, o cardeal-amarelo Gubernatrix cristata e o papagaio charão Amazona 
pretrei, além de outros passeriformes. Os painéis serão expostos de forma itinerante nas 
instituições de ensino de Santa Maria, onde permanecerão durante dois dias em cada 
instituição. Após essa exposição, será ministrada uma palestra abordando os temas 
propostos nos painéis, além da entrega de um folder educativo aos alunos e professores 
presentes. 
 
Palavras chave: Educação ambiental, Rio Grande do Sul, Painéis 
 
 
 
                                                
14 Apoio= FIEX Centro Educação 
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DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GAVIÃO-PEGA-MACACO, 
SPIZAETUS TYRANNUS (ACCIPITRIDAE – FALCONIFORMES), NA ILHA 
DE SANTA CATARINA. 
 
 
Elsimar Silveira da Silva, Jorge Luiz Berger Albuquerque e Maurício Eduardo Graipel 
Depto. de Ecologia e Zoologia, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Santa 
Catarina, CEP 88.040-970. E-mail: elsimars@bol.com.br. 
 
 
A maioria dos gaviões está ameaçada pela destruição e fragmentação dos ambientes. 
Essa situação é agravada na proporção direta do tamanho de cada espécie, sendo as 
maiores, geralmente necessitam de uma área de vida maior, sem o qual não conseguem 
sobreviver. Apesar de não constar na lista de animais ameaçados, o gavião-pega-macaco 
sofre a ação do desmatamento realizado nas florestas, portanto a importância da 
pesquisa para que se assegure a conservação da espécie. A Ilha de Santa Catarina 
(27°22’ e 27°50’ S e 48°25’ e 48°35’ W) possui uma superfície de 423 km². Foram 
escolhidos 23 pontos de amostragem na Ilha para levantar a presença do gavião-pega-
macaco em áreas de Floresta Pluvial de Encosta Atlântica, desde o mês de março de 
2004. Com nove pontos ao norte da Ilha, nas localidades da Vargem Grande (VAG), 
Rio Vermelho (RVH), Ratones (RAT), UCAD S (UCS), UCAD T (UCT), Costa da 
Lagoa (COL), Monte Verde (MOV), Morro da Lagoa M (MLM) e Morro da Lagoa N 
(MLN); cinco no Centro da Ilha: Maciço da Costeira C (MCC), Maciço da Costeira R 
(MCR), Rio Tavares PE (RPE), Rio Tavares ZA (RZA), Rio Tavares PA (RPA); e nove 
no Sul da Ilha: Alto Ribeirão (ALR), Freguesia do Ribeirão (FRR), Lagoa do Peri 
(LAP), Sertão do Peri C (SPC), Sertão do Peri E (SPE), Costeira do Ribeirão (COR), 
Costa de Dentro (COD), Tapera do Ribeirão (TAR) e Caieira da Barra do Sul (CAR). 
Os horários para observação estão divididos em quatro períodos ao dia, cada um com 
duas horas. O I das 8:10 às 10:10, o II das 10:30 às 12:30, o III das 13:00 às 15:00, e o 
IV das 15:30 às 17:30. Para que um ciclo se complete são repetidas todas as áreas nos 
quatro períodos, totalizando 8 horas. Até o momento foram completados dois ciclos de 
184 horas cada, totalizando um esforço amostral de 368 horas, sendo o 2º ciclo a 
repetição dos pontos do 1º. Foi notificada a presença do gavião-pega-macaco nos pontos 
de amostragem COL, RZA, MLN, RPA, MCR, MCC e UCS no 1º ciclo e RZA, VAG, 
LAP, UCS, COL, MOV, MCR, COR, COD, MLN, CAR no 2º ciclo. Registrou-se mais 
avistagens e a observação de casais no 2º ciclo. A presença da espécie na Ilha foi 
praticamente restrita às encostas mais conservadas, podendo-se estimar um número de 
no mínimo três casais para a área pesquisada. 
 
Palavras chaves: Spizaetus tyrannus, desmatamento, Ilha de Santa Catarina. 
(5) Conservação e Educação Ambiental. 
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PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DO CUITELÃO 
(JACAMARALCYON TRIDACTYLA) NA PCH CACHOEIRA ENCOBERTA, 
MURIAÉ – MG 
 
 
Jesse D’Arc Silva Filho1 e Tadeu Artur de Melo Júnior2 

1.Graduação de Ciências Biológicas, Universidade de Franca, Franca, SP, 
jessedarc@hotmail.com. 2. Depto. Biologia, Universidade de Franca, Franca, SP, 
tadeu_melojr@yahoo.com.br. 
 
 
O cuitelão, Jacamaralcyon tridactyla (Viellot, 1817), espécie ameaçada e restrita a 
Mata Atlântica, foi estudada na Pequena Central Hidroelétrica de Cachoeira Encoberta 
(21º05’10” S, 42º20’30” W) no município de Muriaé, Minas Gerais, entre julho de 2002 
a julho de 2003. O objetivo desse trabalho foi levantar dados sobre o padrão de 
distribuição da população dessa espécie em uma área que sofreu intervenção antrópica 
através do represamento do Rio Glória. As aves foram detectadas visualmente através 
de censos em 40 pontos georreferenciados, realizados com auxílio de emissão de canto 
específico, previamente gravado. Foram detectados 16 grupos, totalizando 45 
indivíduos. O número de indivíduos por grupo em cada ponto variou entre 2-7, tendo 
sido preferencialmente observados grupos de duas aves (n = 9; 56,3 %). Não foi 
detectado nenhum indivíduo usando a área de forma solitária. A análise de variáveis 
ecológicas nos pontos onde houve resposta ao playback (n = 16), revela que os grupos 
de cuitelão foram encontrados principalmente em regiões de borda dos fragmentos de 
mata de tamanhos variáveis (n = 10, 62,5%), geralmente próximos de bambuzais e de 
áreas com barranco, com distâncias variando entre 6-95 m até o curso d’água mais 
próximo. Para a caracterização do padrão de distribuição foram analisados 16 
indivíduos pertencentes a 4 grupos. O padrão de distribuição de cavidades ativas 
detectado nesses grupos coincidiu com as áreas onde havia maior disponibilidade de 
barrancos artificiais ou naturais. Sick (1997) cita o fato de que a falta de barrancos pode 
provocar uma concentração de cavidades nos poucos barrancos disponíveis para a 
nidificação de aves. Os grupos (n = 4, 25%) estavam distribuídos de forma concentrada 
em pontos específicos, sendo provável que esse fato esteja relacionado a ocorrência de 
áreas apropriadas para a escavação de galerias conforme relatado por Melo Júnior 
(2000).  
 
Palavras-chave : Galbulidae; Jacamaralcyon tridactyla; Mata Atlântica. 
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DADOS PRELIMINARES DA DIETA DE CORUJAS-BURAQUEIRAS 
(ATHENE CUNICULARIA MOLINA, 1782) NA REGIÃO DE CABO FRIO (RIO 
DE JANEIRO, RJ) 
 
 
Ulisses Ferreira da Silva1, Anwar Janoo2 

1 Fundação Técnico-Educacional Souza Marques, Rio de Janeiro, RJ. bioulisses@hotmail.com. 
2 Museu Nacional / UFRJ, Rio de Janeiro, RJ. 
 
 
Este trabalho tem por objetivo apresentar os primeiros resultados da análise da dieta da 
coruja-buraqueira, Athene cunicularia (Molina, 1782) da região do Peró, Município de 
Cabo Frio (Rio de Janeiro). O estudo foi conduzido entre os meses de outubro de 2003 e 
setembro de 2004. Em visitas mensais, foram coletadas quatro pelotas perto do ninho de 
um casal dessas corujas, localizado em solo arenoso com vegetação de restinga. O 
material contido nas pelotas foi separado em laboratório com auxílio de lupa 
estereoscópica e posteriormente triado. Além das fragmentos ósseos, foram encontrados 
também pêlos e partes de insetos (principalmente coleópteros cerambicídeos e 
himenópteros formicídeos). Procedeu-se então à identificação das peças ósseas, que 
totalizaram 1.036 fragmentos e compreendem ossos de todo o esqueleto, isolados ou 
parcialmente articulados. Destes, os anfíbios foram os que ocorreram em maior 
quantidade, sendo representados por 746 fragmentos (73,1%); entre os mamíferos foram 
identificados 141 fragmentos (13,6%), unicamente de roedores (e maxilas e dentes de 
Mus musculus Linnaeus, 1758); foram identificados ainda 126 fragmentos de aves 
passeriformes (13,1%)  e dois fragmentos de peixes (0,2%). Apesar do caráter 
preliminar desta análise e  comparando esses resultados com aqueles obtidos por Porto e 
Cerqueira (1990), é interessante observar os seguintes fatos que evidenciam uma dieta 
restrita para os animais estudados nesta região: 1) o grande percentual de anfíbios 
consumidos; 2) a única espécie de mamífero, Mus musculus, associada à influência 
antrópica (a região encontra-se em plena expansão imobiliária); e 3) a presença de 
fragmentos de peixes parece ser ocasional, embora o ninho do casal esteja localizado 
próximo da praia, trata-se possivelmente de uma espécie carreada ou deixada por um 
outro predador (necrofagia). Espera-se futuramente identificar cada um dos fragmentos 
em nível específico, possibilitando traçar relações ecológicas e comportamentais para 
estes animais. 
 
Palavras-chave: coruja-burqueira, Athene cunicularia, dieta. 
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ANÁLISE DE SIMILARIDADE DE AVIFAUNA EM DUAS UNIDADES DE 
VEGETAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 
 
 
Gilberto Francelino dos Santos Silva, Wellington Aparecido Pereira, Marcela Baccan 
Daneluzzi e Fabiano Gazzi Taddei. 
NEA - Núcleo de Estudos Ambientais do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP 
(ornitologiasjrp@yahoo.com.br). 
 
 
Este estudo foi realizado no município de São José do Rio Preto, região noroeste do 
Estado de São Paulo, com média de temperatura de 25,4º, pluviosidade anual de 1250 
mm e solos tipos Latossolos e Podzólicos (Argilossolos), tendo como objetivo avaliar a 
similaridade da composição da avifauna presente em um trecho de mata ciliar 
semidecidual localizado às margens do Córrego da Porteira, com área de 6,325 ha (21º 
51’ 37”S – 49º 22’ 38”W, 535m de altitude), com o ambiente de entorno, caracterizado 
por campos de pastagens. Para isto foram realizadas no período de abril a agosto de 
2004, a identificação das espécies, observadas em caminhadas por trilhas pré-definidas 
na mata e no campo. Sendo identificadas 50 espécies, distribuídas em 23 famílias e 48 
gêneros, ocorrendo 26 na mata, 14 no campo e 10 comuns aos dois ambientes. Para 
avaliação da similaridade entre as áreas foi aplicado o coeficiente de Sorensen, 

CaMaC
C

Ss
++

=
2

2 , sendo C o número de espécies coincidentes aos dois ambientes, Ma o 

número de espécies que ocorrem somente na mata, Ca o número de espécies exclusivas 
do campo. Neste índice o valor 1 corresponde a similaridade máxima e 0 nenhuma. A 
análise apontou o coeficiente de similaridade de 0,33 indicando que algumas espécies 
aptas ao campo puderam colonizá-lo, diminuindo a competição por espaço e alimento, 
principalmente no interior do Estado, onde nas últimas décadas houve um aumento na 
criação de áreas de pastagens e cultivo em detrimento das matas. O grande número de 
espécies encontradas na mata demonstra que este ambiente funciona efetivamente como 
hábitat para algumas espécies que vivem ou se deslocam entre a vegetação 
predominantemente arbustiva, que oferece maior quantidade de recursos alimentares, 
proteção e locais para nidificação, evidenciando a necessidade de preservá-la por ser 
imprescindível para a manutenção da diversidade avifaunística. 
 
Palavras-chave: similaridade, mata ciliar, avifauna 
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DETERMINAÇÃO DO SEXO DE TURDUS AMAUROCHALINUS 
(MUSCICAPIDAE) DA RESTINGA DE JURUBATIBA, RJ: UMA ANÁLISE 
UTILIZANDO O GENE CHD-1. 
 
 
Katyucha Von Kossel Andrade Silva1,2 , Gisele Lôbo-Hajdu 3 e Maria Alice dos 
Santos Alves1*.  
1- Departamento de Ecologia, IBRAG, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); 2- 
Iniciação Científica, FAPERJ; 3- Departamento de Biologia Celular e Genética, IBRAG, UERJ. 
Rua São Francisco Xavier, nº. 524, Maracanã, CEP: 20550-011, Rio de Janeiro, RJ. *E-mail: 
masa@uerj.br 
 
A determinação do sexo é importante para estudos populacionais e conservacionistas, 
particularmente para programas de reprodução de espécies ameaçadas, ecologia 
comportamental e biologia evolutiva. Porém, em muitas espécies de aves os sexos 
aparentemente não diferem quanto às características morfológicas externas. Turdus 
amaurochalinus não apresenta dimorfismo sexual aparente e, somente durante a 
procriação, considera-se que os machos evidenciam um amarelo intenso no bico, 
enquanto as fêmeas e os machos imaturos possuem bico marrom escuro. Este estudo 
teve como objetivos determinar o sexo dos indivíduos dessa espécie, através da técnica 
genética baseada no gene CHD-1, e avaliar se características morfométricas diferem 
entre sexos. O estudo foi realizado no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, litoral 
norte do Estado do Rio de Janeiro, que abrange os Municípios de Macaé, Quissamã e 
Carapebus. As aves foram capturadas com redes ornitológicas, individualmente 
marcadas com anilhas metálicas, pesadas, medidas, amostras de sangue foram coletadas 
e, em seguida, liberadas. O sexo de 25 indivíduos de T. amaurochalinus foi determinado 
utilizando-se o gene CHD-1 como marcador, sendo identificados 13 machos e 12 
fêmeas. Esta espécie ocorreu de junho a agosto na área estudada, entretanto, a 
freqüência de captura foi maior em agosto. Nos dois primeiros meses foram capturados 
mais fêmeas do que machos. Este quadro se inverteu em agosto, quando se registrou, 
aproximadamente, o dobro de machos em relação às fêmeas. Isto pode ser devido a um 
maior deslocamento dos machos em relação às fêmeas em agosto, quando, 
possivelmente, estas permaneçam mais tempo nos ninhos. Para avaliar se fêmeas e 
machos de T. amaurochalinus diferem significativamente quanto às medidas 
morfométricas, utilizou-se a Análise dos Componentes Principais (PCA) para as 
seguintes variáveis: peso, cúlmen exposto, asa corda, cauda, cabeça à ponta do bico, 
comprimento do tarso e total. Os dois primeiros eixos explicaram 55,2% do dimorfismo 
sexual desta espécie. As variáveis mais significativas no primeiro eixo foram cúlmen 
exposto (0,82) e cabeça à ponta do bico (0,76), e no segundo eixo foram cauda (0,71) e 
peso (0,70). A análise molecular é a forma mais segura de determinação do sexo para 
espécie estudada. Palavras-chave: Gene CHD-1, determinação do sexo, Turdus 
amaurochalinus. Apoio: FAPERJ; CNPq. 
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UTILIZAÇÃO DA MARGEM SUL DA ILHA DE CURUPU, MARANHÃO, 
COMO ÁREA DE ALIMENTAÇÃO POR AVES LIMÍCOLAS 
(CHARADRIIFORMES) MIGRATÓRIAS. 
 
 
Laís de Morais Rego Silva1, Antonio Augusto Ferreira Rodrigues2 e Ana Tereza Lyra 
Lopes3 

1 Universidade Federal do Maranhão – laismrs@hotmail.com; 2 UFMA e 3 UFMA  
 
 
As aves limícolas reproduzem-se no Canadá e Alasca durante os meses de junho e julho 
e, durante o inverno dessas regiões migram em direção ao hemisfério sul entre os meses 
de agosto a novembro à procura de áreas de descanso e de alimentação. O recurso 
alimentar consumido pelas mesmas nas áreas de invernada são organismos bentônicos. 
Altas concentrações locais de alimento atraem densas agregações de aves limícolas, 
sendo a disponibilidade de invertebrados marinhos de regiões entremarés fundamental 
para garantir o suprimento energético para os limícolas realizarem a migração. Este 
trabalho teve como objetivo definir a importância da margem sul da Ilha de Curupu (02° 
15’ S; 38° 01’ W), Maranhão, como área de alimentação para aves limícolas migratórias 
intercontinentais. Foram realizadas coletas de agosto de 2003 a maio de 2004. A 
amostragem da macrofauna bentônica foi feita em uma área de 5000m2, utilizando-se 
um tubo cilíndrico de PVC, o qual era introduzido no sedimento a 20 cm de 
profundidade (área do cilindro de 0,0079m²). Os censos populacionais das espécies de 
aves foram feitos através de binóculos 10x50 com contagens diretas na mesma área de 
coleta de organismos bentônicos. A densidade máxima encontrada para a macrofauna 
bentônica foi de 3341.78 ind/m² no mês de fevereiro, sendo que os grupos mais 
abundantes foram Bivalvia e Polychaeta; o último com densidade máxima de 1594.94 
ind/m² no mês de dezembro e Bivalvia com 2810.13 ind/m² no mês de fevereiro, 
período de invernada das aves. Um total de 1010 indivíduos de aves limícolas 
distribuídos em 11 espécies foram censados se alimentando. O maçarico de papo 
vermelho, Calidris canutus, apresentou maior abundância (675 indivíduos), 
provavelmente pela alta disponibilidade de Bivalvia na área, pois C. canutus é 
especialista no consumo de moluscos. A classe Polychaeta também realiza papel 
importante na dieta de várias espécies censadas, como: Charadrius semipalmatus, 
Pluvialis squatarola, Calidris pusilla e Tringa melanoleuca.  Constatou-se que a 
margem sul da Ilha de Curupu é uma área de alimentação para aves limícolas, sendo de 
fundamental importância a sua conservação para a manutenção das populações destas 
aves.  
 
Palavras-chave: Aves limícolas, alimentação, organismos bentônicos. 
Órgãos financiadores: Projeto Milênio; PIBIC/CNPq; UFMA. 
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VARIAÇÃO DE PESO DE CALIDRIS PUSILLA (CHARADRIIFORMES, 
SCOLOPACIDAE) NA PRAIA DE PANAQUATIRA, MARANHÃO, BRASIL. 
 
 
Laís de Morais Rego Silva1; Leonardo Dominicci Cruz2; Antonio Augusto Ferreira 
Rodrigues3; Fernanda Rodrigues Fernandes4 e Adriano Kid Azambuja5.  
1Universidade Federal do Maranhão – laismrs@hotmail.com; 2 UFMA; 3 UFMA; 4 UFMA e 5 
UFMA. 
 
 
Calidris pusilla é uma ave limícola migratória intercontinental, que anualmente desloca-
se entre suas áreas de reprodução nas regiões setentrionais e suas áreas de invernada nas 
regiões meridionais do continente americano. As migrações em direção ao hemisfério 
norte ocorrem entre fevereiro e maio e em direção ao hemisfério sul entre agosto e 
novembro. O Golfão Maranhense é uma importante área de invernada para aves 
limícolas migratórias, sendo C. pusilla a espécie mais abundante. O trabalho teve como 
objetivo analisar a variação de peso de C. pusilla durante dois períodos consecutivos de 
invernada: agosto de 2002 a maio de 2003 e agosto de 2003 a maio de 2004. Foram 
feitas capturas mensais durante a preamar na praia de Panaquatira (02° 28’ S; 44° 02’ 
W), setor leste da Ilha de São Luís, Maranhão. Os indivíduos capturados foram 
submetidos a medidas biométricas e a análise de mudas para determinação da 
plumagem. Para a análise de variação do peso entre os meses amostrados, foram 
verificados 314 indivíduos utilizando-se o teste Kruskal-Wallis. No primeiro período de 
captura (n = 160), não foram obtidas diferenças significativas entre os meses (H = 
11,47; p > 0,05), sendo que, o mês de janeiro correspondeu ao menor peso encontrado 
(21,8g ± 1,09; n = 5), enquanto que no mês de abril foi obtido o maior peso (24,41g ± 
3,8; n = 12). No segundo período (n = 214), diferenças significativas foram encontradas 
entre os meses (H = 64,16; p < 0,0001), com o menor peso obtido no mês de dezembro 
(21,11g ± 2,17; n = 18) e o maior no mês de maio (32,75g ± 3,2; n = 4). Os maiores 
valores de peso encontrados nos meses de abril e maio condizem com aqueles 
apresentados na literatura como suficientes para os indivíduos desta espécie retornarem 
alcançando suas áreas de reprodução. 
 
Palavras-chave: Calidris pusilla, variação de peso, áreas de invernada. 
Órgãos Financiadores: Projeto Milênio, PIBIC/CNPq, UFMA. 
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Michelly Luana de Assis Silva1, Marcelo de Sousa e Silva2-, Roseli Farias Melo de 
Barros3 Sílvia Tereza de Carvalho4, Elinete Batista Rodrigues5e Marcos Pérsio Dantas 
Santos6. 

1(Acadêmica de Biologia UFPI:  luchelly@ig.com.br ),2 (Acadêmico de Biologia UFPI: 
marcelossilvaxp@hotmail.com), 3 (Depto de Biologia UFPI) 4(Acadêmica de Biologia UFPI: 
silviatc21@bol.com.br), 5 (Bióloga: elineter@yahoo.com.br e 6 (Depto Biologia UFPI: 
persio@ufpi.br). 
 
 
A interação entre árvores frutíferas, seus frugívoros e dispersores é complexa, sendo 
influenciada por diversas características dos grupos de organismos envolvidos. Dentre 
os agentes dispersores de sementes, as aves são um dos principais dispersores, primeiro 
pela grande número existente e depois pela freqüência com que se alimentam de frutos. 
Várias espécies de plantas frutíferas apresentam estratégias de frutificação do tipo 
sazonal. O presente trabalho teve como objetivo, estudar as relações ecológicas na 
dispersão de sementes em plantas de Cerrado por aves frugívoras. O consumo de frutos 
por aves foi observado em uma área de transição entre o Cerrado e a Caatinga, 
localizados no Parque Nacional de Sete Cidades, município de Piracuruca/PI, de 
setembro de 2003 a agosto de 2004. o registro de consumo de frutos por aves foi feito 
através do método de observação focal em espécies de plantas que estavam frutificando. 
Durante estes período foram realizadas 8 excursões a campo, totalizando 49 horas de 
observação. Foram anotadas 403 registros de alimentação envolvendo 6 espécies de 
plantas e 11 de aves pertencentes a 5 famílias, principalmente Emberezidae e 
Tyrannidae. As espécies Pitangus sulphuratus; Traupis sayaca; Paroaria dominicana; 
Turdus leucomelas e Columbina squamata foram os consumidores mais observaos, 
sendo estes considerados os principais potenciais dispersores. Através das observações 
feitas conclui-se que a maioria das espécies de aves são importantes dispersoras, 
mantendo uma elevada freqüências de visitas, altas taxas de consumo de frutos e curtos 
períodos de permanência sobre as plantas.      
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1(Acadêmico de Biologia UFPI: marcelossilvaxp@hotmail.com), 2 (Bióloga: 
elineter@yahoo.com.br), 3(Acadêmica de Biologia UFPI: silviatc21@bol.com.br), 4 
(Acadêmico de Biologia UFPI: douglasdanilobio@yahoo.com.br.), 5 (Depto. Biologia UFPI: 
pérsio@ufpi.br) 
 
 
A análise ecológica da ornitofauna do Eco Resort Nazareth, foi desenvolvida entre de 
abril de 2003 e maio de 2004, registrando-se 179 espécies, distribuídas em 44 famílias, 
sendo as mais representativas Emberizidae (29) e Tyrannidae (25). Quanto a 
endemismos, apenas uma espécie endêmica do Cerrado foi registrada: Saltator 
atricollis. Outras sete como sendo endêmicas da Caatinga: Penelope jacucaca, 
Picumnus pigmaeus, Herpsilochmus sellowi, Conopophaga roberti, Compsothraupis 
loricata, Sporophila albogulares e Paroaria dominicana. As análises de preferência 
ecológicas indicaram que o ambiente com maior riqueza de espécies foi o cerrado 
(34,44%), seguido da mata semi-decídua primaria (20,20%). Na análise de similaridade 
(Cluster) demonstrou que existem dois grupos distintos de comunidades de aves. O 
primeiro é formado pelos ambientes cerrado, pastagem e barragem os quais mantém um 
índice de similaridade em torno de 40%. O segundo grupo, formado pelas florestas, 
mata semi-decíduas primaria e secundaria, obtiveram um índice em torno de 50%. 
Quanto às relações de similaridade envolvendo a ocorrência das espécies registradas na 
área de estudo nos principais Biomas brasileiros, foi possível verificar que há uma 
maior similaridade entre Amazônia, Cerrado e Caatinga, os quais formam uma unidade 
distinta com semelhança de fauna em torno de 92%. De outra forma a Mata Atlântica 
forma um grupo distinto dos demais. As principais guildas tróficas diagnosticadas foram 
animais que se alimentam de artrópodos (43,75%), seguido por onívoros (20,45%) e 
carnívoros (6,82%). Por fim, as aves do Eco Resort possuem em geral baixa 
sensitividade (62%) à atividade antrópica. 
 
Palavras-chave: Piauí, Aves, Nazareth Eco Resort. 
Financiamento: CNPq/PELD/Site 10 – TROPEN – UFPI. 
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REGISTRO DE AVES RARAS COM A FRUTIFICAÇÃO DE TAQUARAS NA 
REGIÃO DE SANTA TERESA, ESPÍRITO SANTO, BRASIL 

 
 
José Eduardo Simon  
Museu de Biologia Mello Leitão/CNPq. Santa Teresa, ES. E-mail: simon@ebr.com.br 
 
 
A associação da avifauna com taquarais é reconhecida para várias partes do mundo, 
havendo cerca de 90 espécies dependentes desse tipo de ambiente apenas para a 
América do Sul. Entre suas especializações, destaca-se a guilda das granívoras, que 
utiliza a frutificação dessas plantas como fonte de alimento. Em razão disso, apresentam 
ocorrência sazonal, em função do peculiar ciclo reprodutivo das taquaras, caracterizado 
por longos períodos entre uma e outra floração. Esse estudo visou a obtenção de dados 
recentes desse grupo de espécies para o município de Santa Teresa, ES. Um total de 17 
dias foram dedicados para a prospecção de campo, entre nov/2003 e mar/2004, quando 
pelo menos três espécies de taquaras frutificaram na região (600-900m). Entre as várias 
espécies observadas alimentando-se das sementes de taquara, 4 delas merecem 
destaque, em função da raridade de registros anteriores para Santa Teresa: i) Claravis 
godefrida- 3 a 5 indivíduos forrageando isolados no solo da mata, com subbosque  
representado por Chusquea (Rebio A. Ruschi); ii)  Sporophila frontalis- pelo menos 7 
machos e 2 fêmeas (com ninho), alimentando-se da infrutescência de Guadua e 
Merostachys (Rebio São Lourenço e Alto Tabocas); iii) S. falcirostris- 2 machos e 1 
casal/2 filhotes alimentando-se em Chusquea, Guadua e Merostachys (Rebio Santa 
Lúcia e Alto Tabocas); iv) Tiaris fuliginosa- vários indivíduos alimentando-se em 
Guadua e Merostachys (Alto Tabocas).  Outro dado relevante de nosso estudo foi a 
constatação da pressão de caça sobre S. frontalis e S. falcirostris, excercida por 
passarinheiros locais, que relataram a ocorrência de bandos maiores dessas espécies no 
passado. Segundo as fontes consultadas (museu e literatura), os últimos registros de S. 
frontalis e T. fuliginosa para Santa Teresa datavam do início da década de 90. Por outro 
lado, C. godefrida e S. falcirostris permaneciam desaparecidas desde a década de 40, o 
que levou a suspeitas de sua extinção local na literatura. Ademais, essas 4 espécies 
representam novas adições em nossos levantamento de campo na região, em andamento 
desde 1998, o que evidencia a necessidade de inventários de longa duração para a 
detecção de espécies raras da Mata Atlântica. 
 
Palavras chave: aves, taquaral, Espírito Santo  
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INVENTÁRIO PRELIMINAR DA AVIFAUNA DA REGIÃO DA APA DO 
MORRO MESTRE ÁLVARO, MUNICÍPIO DA SERRA, ESPÍRITO SANTO. 
 
 
José Eduardo Simon 1 e Saulo  Ramos Lima 1 
1  Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica-IPEMA. Vitória, ES, Brasil. 29060-420. E-mail: 
simon@ebr.com.br 
 
 
Estudos de diferentes gerações de ornitólogos contribuíram para o conhecimento da 
composição da avifauna do Espírito Santo. Entretanto, poucas foram as localidades 
satisfatoriamente estudadas, resultando em uma carência de dados sobre avifaunas 
regionais no Estado. Esse estudo visou realizar um inventário preliminar da avifauna da 
região da APA do Morro Mestre Álvaro, município da Serra, ES, onde nenhum 
levantamento ornitológico havia sido até então realizado. A região estudada (0 a 800m) 
caracteriza-se por um complexo vegetacional de ambientes terrestres e aquáticos, que 
para efeito desse   estudo foram divididos em seis tipos de hábitats: alagados (AL), 
manguezal (MZ), mata de encosta da APA (ME), mata de tabuleiro (MT), pastagem 
(PA) e restinga (RE). O estudo da composição da avifauna da região (diversidade gama) 
e dos hábitats estabelecidos (diversidade alfa) foi desenvolvido entre março e maio de 
2004, durante um período de oito dias de campo (29-31/03;  12,13,18/04; 01,11/05) (ca. 
60h), envolvendo registros visual e auditivo, bem como capturas em  redes de neblina. 
Como resultado, obteve-se uma diversidade gama de 127 espécies (35 famílias), sendo 
que PA foi o hábitat com a maior diversidade alfa, com 41 espécies, 7 das quais 
exclusivas desse ambiente (e.g. Cariama cristata). Os outros cinco hábitats 
apresentaram os seguintes valores de diversidade alfa, em ordem decrescente: MT/39 (9 
exclusivas: e.g. Rhytpterna simplex); AL/37 (13: e.g. Anas bahamensis), ME/35 (6: e.g. 
Ramphastus vitellinus); RE/24 (1: Myiodynastes maculatus); MZ/17 (2: e.g. 
Conirostrum bicolor). Verificou-se ainda que a avifauna da região é tipicamente 
composta por espécies resilientes, certamente relacionada com a descaracterização da 
vegetação original, outrora representada por exuberantes florestas que recobriam quase 
todo o Estado. Embora as pastagens tenham apresentado a maior riqueza de espécies, os 
alagados, a mata de tabuleiro e a mata da APA, abrigando um maior número de espécies 
especialistas-hábitat, devem ser entendidos como os três ambientes que merecem maior 
atenção para a conservação da diversidade da região. 
 
Palavras chave: inventário, aves, Espírito Santo. 
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simon@ebr.com.br 
 
 
Em função dos estudos de diferentes gerações de ornitólogos, a composição geral da 
avifauna do Estado do Espírito Santo encontra-se hoje bem estabelecida. Entretanto, 
raros foram os estudos que trataram da análise quantitativa de avifaunas regionais, 
limitando a compreensão sobre a estrutura das comunidades dos seus diferentes 
ecossistemas. Esse estudo visou avaliar a diversidade (riqueza e abundância relativa) da 
avifauna da região da APA do Morro Mestre Álvaro, município da Serra, ES, onde 
nenhum tipo de levantamento ornitológico havia sido até então realizado. A região 
estudada (alt. 0 a 800m) caracteriza-se por um complexo vegetacional de ambientes 
terrestres e aquáticos, que para efeito desse   estudo foram divididos em seis tipos de 
hábitats: alagados (AL), manguezal (MZ), mata de encosta da APA (ME), mata de 
tabuleiro (MT), pastagem (PA) e restinga (RE). Esse estudo foi desenvolvido  durante 
seis dias de trabalhos de campo, entre março e maio de 2004, utilizando-se o método 
“point counts” para a determinação do IPA das espécies e dos hábitats selecionados (6 
pontos/manhã/hábitat; 10 minutos/ponto; 200m entre pontos).  Como resultado, obteve-
se um total de 98 espécies (29 famílias) para a região estudada, sendo que PA foi o tipo 
de hábitat que apresentou a maior riqueza específica, com  43 espécies (e.g. Cariama 
cristata). Enquanto que os outros cinco hábitats apresentaram os seguintes valores de 
riqueza, em ordem decrescente: MT/34 (e.g. Rhytipterna simplex); AL/27 (e.g. Anas 
bahamensis), ME/24 (e.g. Ramphastos vitellinus); RE/23 (e.g. Crotophaga major); 
MZ/15 (e.g. Conirostrum bicolor). O ambiente com maior IPA (� IPA das espécies) 
também correspondeu ao hábitat PA, para o qual alcançou o valor de 16,3,  com a 
participação de algumas espécies mais abundantes, como Vanellus chilensis (IPA: 2,0) e 
Colaptes campestris (1,0).  Os outros cinco hábitats apresentaram os seguintes valores 
de IPA: MT/10,3 (exemplo de espécies mais abundantes: Tolmomyias flaviventris/1,2; 
Leptotila verreauxi/0,8); AL/9,2 (e.g. Vanellus chilensis/1,3; Jacana jacana/0,8), RE/9 
(e.g. Pitangus sulphuratus/1,3; Crotophaga ani/0,7), ME/6,3 (e.g. Crypturellus 
tataupa/0,7; Pionus maximilliani/0,5) e MZ/6,0 (e.g. Conirostrum bicolor/1,2; Egretta 
caerulea/0,5). Esse estudo, ainda que preliminar, permitiu reconhecer a organização das 
comunidades nos diferentes hábitats, verificando-se que cada um deles apresenta uma 
avifauna bastante típica, seja pela exclusividade ou dominância numérica de 
determinados táxons. Apesar da pastagem ter apresentado os maiores valores de 
diversidade (riqueza e abundância), os alagados e a mata de tabuleiro destacaram-se 
entre os ambientes com o maior número de espécies especialistas e raras (baixos valores 
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de IPA),  merecendo maior atenção do plano de manejo da APA do Morro Mestre 
Álvaro.  
 
Palavras-chave: aves, IPA, Espírito Santo. 
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Posta1 19020, Curitiba, PR, 81531-990.  
 
 
O papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis) é considerado uma das espécies mais 
ameaçadas do mundo. Habita uma estreita faixa na costa brasileira entre o litoral sul de 
São Paulo, todo o do Paraná, e o extremo norte do litoral catarinense. 
Reconhecidamente ameaçado de extinção, está citado por vários órgãos e instituições 
em suas listas oficiais de prioridades para conservação. O objetivo deste estudo foi 
analisar a predação de ninhos de Amazona brasiliensis no sítio reprodutivo da ilha Rasa, 
litoral norte do Paraná. Para tanto, as atividades reprodutivas do papagaio-de-cara-roxa 
foram monitoradas durante o início da ocupação de um ninho até o primeiro vôo dos 
filhotes, verificando a postura, nascimento e desenvolvimento dos mesmos. Para 
identificar os predadores de ovos ou filhotes realizaram-se observações diretas durante o 
monitoramento e análise de vestígios nos ninhos predados. Utilizando o método de 
Mayfield (1975), calculou-se a taxa de sobrevivência diária dos ninhos, com base no 
número de dias de observação até o vôo dos filhotes. Foi possível monitorar 116 ninhos 
ao longo das estações reprodutivas de 1999 a 2003, destes, 90 não obtiveram êxito.A 
taxa de sobrevivência foi de 0,9792 dia-1, que resulta em 12% de sucesso dos ninhos 
(Mayfield, 1975), como média para todas as estações reprodutivas. A predação natural 
foi a causa da maioria dos insucessos em todos os períodos reprodutivos analisados, em 
1999 (n=17; 76%), 2000 (n=17; 59%), 2001 (n=25; 68%) e 2002 (n=31; 71%). As 
espécies identificadas como predadoras de ovos foram Didelphis aurita, Otus sp, 
Spillotes pullattus e Cyanocorax caeruleus. As principais espécies predadoras de 
filhotes, foram Didelphis aurita, Nasua nasua, Spillotes pullattus, Cyanocorax 
caeruleus e Rupornis magnirostris. O alto índice de predação natural indica ser este um 
fator limitante do sucesso reprodutivo da espécie. Somado à predação natural, ainda há 
captura ilegal, extração seletiva das espécies utilizadas como ninho e fragmentação do 
ambiente ao longo da área de ocorrência, impactos que afetam ainda mais a capacidade 
de sobrevivência da espécie.  
 
Palavras-chaves: papagaio-de-cara-roxa; predação; ninhos 
Financiadores: TNC; CAPES 
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Roberta Kelley Pinheiro Soares1 e Antônio Augusto Ferreira Rodrigues2. 

  1. UFPA, Campus de Bragança; email:betaufpa2000@yahoo.com.br 2. UFMA, Campus de 
Bacanga; email:augusto@ufma.br 
 
 
A América do Sul, especialmente Suriname, Guiana Francesa e a costa norte central do 
Brasil recebe anualmente milhares de aves limícolas migratórias, que vêm do hemisfério 
norte. Estudos visando a compreensão da dinâmica de migração na Ilha Canela, 
município de Bragança, Pará (00° 46' 55.6”S; 46° 43' 53.8” W) foram realizados no 
período de maio de 2003 a abril de 2004. As observações foram feitas com auxílio de 
binóculos e telescópio durante a maré cheia em duas áreas opostas de pontões de areia 
quando as aves descansavam. No local de forrageio foram realizadas coletas de 
organismos bênticos para se obter análises quantitativas nos diferentes períodos de 
migrações. Foram censadas 16.104 aves das famílias Charadriidae e Scolopacidae, 
sendo 10 espécies migratórias e duas consideradas residentes. As espécies mais 
abundantes no período estudado foram Calidris pusilla (n=9,381), Charadrius 
semipalmatus (n=1,982) e Calidris alba (n=1,066). Os picos de abundância ocorreram 
de setembro a novembro, no entanto houve um acentuado decréscimo nos meses 
posteriores. A densidade da fauna macrobêntica decresceu com a permanência das aves 
no local, indicando a redução do suprimento alimentar, fato que provavelmente poderia 
causar dispersão das aves para sítios adjacentes. Outro fato causador da queda nos 
números de aves limícolas na ilha pode ser as causas antrópicas, como pertubação 
humana e de seus animais de estimação e naturais como predação por aves de rapina. Os 
resultados obtidos indicam a grande importância da Ilha Canela com suas áreas de 
descanso e forrageio na manutenção de populações de aves migratórias e residentes. É 
de grande importância a conservação desse habitat para a manutenção da permanência 
das aves como área-chave para a chegada e invernada na costa norte central do Brasil. 
 
Palavra-chave: migração, bentos e conservação. 
Apoio: Projeto Milênio 
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O presente estudo visa à comparação de censos de Ciconiiformes em duas ilhas 
pertencentes à Costa Norte do Brasil. No dia 31 de julho de 2004, foi feita uma 
contagem na Ilha dos Lençóis, Maranhão (01°18’S; 44° 52’W) e no dia 09 de agosto de 
2004 o censo foi feito na Ilha Canela, Pará (00º 47’ 43.4’’S; 46° 42' 48.3"W). A Ilha 
Canela suporta a reprodução de alguns Ciconiiformes, onde está incluída a espécie 
Nycticorax nycticorax. O trabalho foi feito com auxílio de binóculos 16x32 tendo início 
às 17:30 quando as aves voltavam para descansar durante o pôr-do-sol ou na alvorada 
para Ilha Canela, onde os bandos de N. nycticorax voltavam de suas áreas de forrageio 
para descansar. Não foram encontrados indícios da presença de focos reprodutivos de 
Ciconiiformes na Ilha dos Lençóis, como também não foram observados indivíduos de 
N. nycticorax. Para esta ilha foram observados 2.644 Eudocimus ruber, sendo 84 
(3,17%) compostos de jovens, 139 Egretta thula, 113 E. caerulea e 34 E. tricolor. Na 
Ilha Canela foram observados 4.621 indivíduos de E. ruber, sendo 184 juvenis (3,98%) 
113 E. thula, 54 E. alba, 76 N. nycticorax. Estes dados mostram uma grande 
importância das ilhas situadas na Costa Norte para áreas de descanso e reprodução 
dessas aves. Apesar das serem Áreas de Proteção Ambiental (APA), observa-se 
perturbações freqüentes nas áreas de descanso dessas aves, pois filhotes e adultos são 
capturados para comércio ou alimentação. Dessa forma, faz-se necessário o 
desenvolvimento de gerenciamento contínuo nessas áreas para visar sua conservação, já 
que as aves apresentam-se sensíveis à presença humana. 
 
Palavras-chave: Ciconiiformes, reprodução e conservação. 
Órgãos financiadores: Projeto Milenio 
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NEMATÓIDES DE ALBATROZES (PROCELLARIIFORMES, 
DIOMEDEIDAE) COLETADOS NA COSTA E AO LARGO DO SUL DO 
BRASIL 
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Albatrozes são comumente vitimados ao longo da costa sul do Brasil principalmente por 
interação pesqueira e patologias. Monitorias de praia entre Araranguá (SC) e Chuí (RS), 
associadas a embarques na costa e ao largo da mesma região, resultaram na coleta de 
diversos espécimes, destacando as espécies Diomedea dabbenena, D. exulans, 
Thalassarche chlororhynchos e T. melanophris. Quando possível, os conteúdos 
estomacais foram coletados e fixados em álcool etílico 70%, mesmo quando em estágio 
intermediário de decomposição. Os resultados obtidos foram relacionados por 
hospedeiro, a saber: D. dabbenena - nenhum dos 2 conteúdos coletados continham 
nematóides; D. exulans - 2 de 4 conteúdos continham nematóides Stegophorus 
diomedeae (Johnston & Mawson, 1942); T. chlororhynchos - nenhum dos 5 conteúdos 
continham nematóides; e T. melanophris - 12 de 23 conteúdos (52,2%) continham 
nematóides, sendo 3 com Contracaecum sp., 4 com C. pelagicum Johnston e Mawson, 
1942, 1 com C. scotti (Leiper e Atkinson, 1914), 1 com Seuratia sp. e 3 com nematóides 
indetermináveis. Como acréscimo ao conhecimento destas associações endoparasitárias, 
todos os relacionados no presente trabalho à T. melanophris são novos registros para 
este hospedeiro. Os nematóides foram depositados na Seção de Invertebrados do Museu 
Oceanográfico do Vale do Itajaí (MOVI). 
 
Palavras-chave: Procellariiformes, Diomedeidae, nematóides 
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NEMATÓIDES DE PETRÉIS (PROCELLARIIFORMES, PROCELLARIIDAE) 
COLETADOS NA COSTA E AO LARGO DO SUL DO BRASIL 
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Petréis são comumente vitimados ao longo da costa sul do Brasil principalmente por 
interação pesqueira e patologias. Monitorias de praia entre Araranguá (SC) e Chuí (RS), 
associadas a embarques na costa e ao largo da mesma região, resultaram na coleta de 
diversos espécimes de 11 espécies. De alguns, quando possível, os conteúdos 
estomacais foram coletados e fixados em álcool etílico 70%, mesmo quando em estágio 
intermediário de decomposição. Os resultados obtidos foram relacionados por 
hospedeiro, a saber: Calonectris diomedea - 2 de 3 conteúdos continham nematóides, 
sendo Seuratia shipley (Stossich, 1900)  em um caso e indeterminável em outro; 
Daption capense - um único conteúdo com Contracaecum sp.; Fulmarus glacialoides - 
1 de 3 conteúdos com nematóides indeterminados; Macronectes giganteus - 2 de 4 
conteúdos com C. pelagicum Johnston e Mawson, 1942 e S. shipley em um e C. 
pelagicum em outro; Pachyptila belcheri - 2 de 2 conteúdos com nematóides 
indetermináveis; Pachyptila vittata desolata - um único conteúdo com Stegophorus sp.; 
Procellaria aequinoctialis - 1 de 6 conteúdos com S. shipley; Procellaria conspicillata - 
1 de 2 conteúdos com S. shipley; Pterodroma incerta - 1 de 2 conteúdos com C. scotti 
(Leiper e Atkinson, 1914); Puffinus griseus - 2 de 2 conteúdos com C. pelagicum em 
um e C. scotti em outro; Puffinus puffinus - 4 de 9 com nematóides, sendo 1 com 
Contracaecum sp., 1 com S. shipley, 1 com Seuratia sp. e 1 indeterminável. Como 
acréscimo ao conhecimento destas associações endoparasitárias, todos os relacionados 
no presente trabalho à C. diomedea, D. capense, M. giganteus e P. vittata desolata, são 
novos registros para estes hospedeiros. Os nematóides foram depositados na Seção de 
Invertebrados do Museu Oceanográfico do Vale do Itajaí (MOVI). 
 
Palavras-chave: Procellariiformes, Procellariidae, nematóides 
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NEMATÓIDES DE PINGÜIM-DE-MAGALHÃES SPHENISCUS 
MAGELLANICUS (J. R. FORSTER, 1781) (SPHENISCIFORMES, 
SPHENISCIDAE) COLETADOS NA COSTA DO SUL DO BRASIL 
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Pingüins-de-magalhães, Spheniscus magellanicus, são comumente encontrados mortos 
e/ou debilitados ao longo da costa sul do Brasil, principalmente no período entre julho e 
novembro. O fenômeno é considerado natural e cíclico, sendo a maioria dos espécimes 
originários muito provavelmente da Patagônia Argentina. Entre maio e dezembro de 
1994, em um trecho de 289 km, entre os municípios de Torres (29º19'13"S) e Mostardas 
(31º21'20"S), foram contados 497 espécimes em 953 km percorridos (0,52 por km). 
Destes, foram coletados 146, cujos conteúdos estomacais foram retirados e fixados em 
álcool etílico 70%. Os amostrados possuíam comprimento total médio de 552,8 mm 
(503-683, n=135) e eram compostos por 75,45% de machos e 24,55% de fêmeas 
(n=110), 89,04% de juvenis, 8,22% de subadultos e 2,74% de adultos (n=140). A 
análise dos parasitos indicou expressiva infestação pelo nematóide Contracaecum 
pelagicum Johnston e Mawson, 1942, ocorrendo em 72 dos 146 (49,3%) estômagos 
analisados, além de 11 outros (7,5%) onde a determinação em nível específico não foi 
possível. O referido endoparasito já havia sido registrado em S. magellanicus, contudo 
os índices de infestação dos espécimes ocorrentes no sul do Brasil não eram conhecidos. 
Os nematóides foram depositados na Seção de Invertebrados do Museu Oceanográfico 
do Vale do Itajaí (MOVI). 
 
Palavras-chave: Spheniscidae, Spheniscus magellanicus, Contracaecum pelagicum 
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DESLOCAMENTO E MORTALIDADE DE PETRÉIS RELACIONADOS AO 
CICLONE EXTRATROPICAL "1-T ALFA", NO SUL DO BRASIL 
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Em 27 de março de 2004, um aparente furacão "Categoria 1" (escala Saffir-Simpson), 
se formou a 442 km da costa sul do Brasil, surpreendendo meteorologistas pelo 
ineditismo, visto que nunca este fenômeno havia sido registrado na região. Imagens de 
satélite mostraram uma grande espiral, aproximadamente do tamanho do Uruguai, 
próxima do litoral de Santa Catarina. Institutos nacionais e estrangeiros tiveram grande 
dificuldade em classificar o evento, que acabou batizado tecnicamente de "Ciclone 
Extratropical 1-T Alfa" e popularmente de "Catarina". Em alto-mar, às 17h29 (hora de 
Brasília), o National Hurricane Center (NHC) dos Estados Unidos calculava ventos de 
178 km/h e uma pressão barométrica de 980 milibares no "olho" da tormenta. Esta 
atingiu a costa na madrugada do dia 28, com ventos de até 155 km/h, deixando 10 
mortos, cerca de 30 mil casas destruídas ou avariadas e mil postes derrubados, 
principalmente entre os municípios de Laguna (SC) e Torres (RS), chegando até o 
planalto serrano, em São Joaquim (SC). Imediatamente o Museu Oceanográfico do Vale 
do Itajaí (MOVI) passou a registrar informações através de contatos com barcos 
pesqueiros, órgãos ambientais, Marinha do Brasil, autoridades estaduais e municipais, 
entre outros. Relatos de tripulações confirmaram que os albatrozes e petréis, tão comuns 
no entorno das embarcações, sumiram já no amanhecer do dia 27. Posteriormente ao 
evento, diversas chamadas informavam a existência de aves marinhas em municípios 
interiores de Santa Catarina, geralmente vivas, destacando: Timbé do Sul (1 Procellaria 
conspicillata); Nova Veneza (2 P. conspicillata, 6 Pterodroma incerta e 1 Macronectes 
giganteus), Siderópolis (2 P. incerta) e Lauro Müller (1 P. incerta). Outras aves, com 
descrições relativas à P. incerta, foram encontradas em São Joaquim, o que não pôde 
ser averiguado. É bastante provável que a mortalidade de Pachyptila belcheri, ocorrida 
nas praias do sul do estado 5 dias após o evento, deva estar relacionada ao ciclone, visto 
que 43 espécimes foram coletados em um trecho de 21 km. Deve-se observar que 
apenas procelarídeos foram registrados, não sendo observado nenhum diomedeídeo, 
apesar da simpatricidade das famílias e semelhança nos hábitos. 
 
Palavras-chave: mortalidade, ciclone extratropical, Catarina 
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PRIMEIRO REGISTRO DE NEMATÓIDE CONTRACAECUM SPICULIGERUM 
(RUDOLPHI, 1809) ENDOPARASITANDO BIGUÁS PHALACROCORAX 
BRASILIANUS (GMLIN, 1789) (PELECANIFORMES, 
PHALACROCORACIDAE), COLETADOS NA COSTA SUL DO BRASIL. 
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O biguá, Phalacrocorax brasilianus, ocorre na América do Sul e Central, habitando 
tanto a costa quanto águas interiores, muitas vezes em ambientes bastante degradados. 
Monitorias de praia na costa sul do Brasil resultaram na coleta de 2 espécimes adultos 
encontrados mortos: MOVI 06320, pele e esqueleto parcial, 29º57’54”S, 50º06’50”W, 
Rio Grande do Sul, 05/viii/1996; MOVI 06628, pele e esqueleto parcial, Praia de 
Navegantes, Santa Catarina, 17/viii/1996. Os conteúdos estomacais foram retirados e 
fixados em álcool etílico 70%. A análise dos parasitas de ambos indicou a presença de 
dezenas de nematóides Contracaecum spiculigerum (Rudolphi, 1809), não havendo, até 
então, registros de sua ocorrência para o referido hospedeiro. Contudo, o levantamento 
dos registros prévios indicou a associação com diversos outros taxa do gênero, a saber: 
P. carbo, P. fuscicolis, P. graculus, P. javanicus, P. pelagicus, P. sulcirostris, P. urile e 
P. verrucosus (=P. atriceps verrucosus). A distribuição de C. spiculigerum é Ásia 
(Índia), Europa (Mar Báltico), Africa (Núbia e Egito), América do Sul (Brasil), América 
do Norte (México e EUA) e Oceania (Austrália). Os nematóides foram depositados na 
Seção de Invertebrados do Museu Oceanográfico do Vale do Itajaí (MOVI 26080-
26128 e 26133-26142). 
 
Palavras-chave: Phalacrocoracidae, Phalacrocorax brasilianus, Contracaecum 
spiculigerum 
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NOVO REGISTRO DO PETREL-DAS-TORMENTAS-DE-CARA-BRANCA, 
PELAGODROMA MARINA (LATHAM, 1790) (PROCELLARIIFORMES, 
HYDROBATIDAE) NA COSTA BRASILEIRA. 
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O petrel Pelagodroma marina foi descrito "ao largo da desembocadura do Rio de La 
Plata", sendo circunglobal de águas frias, temperadas e tropicais, principalmente do 
Hemisfério Sul. A espécie foi previamente registrada no Brasil, com base em um único 
espécime, coletado no extremo norte da Bahia em 1996 (Museu de Ciências Naturais da 
Cetrel - MCNC 124), aos 11º27'S, 37º27'W e determinado como P. marina hypoleuca. 
Durante prospecções de sísmica marinha 3D, efetuadas ao largo do Rio de Janeiro (área 
1-BRSA-213-RJS), observadores de bordo da Compagnie Generale de Geophysique 
embarcados no MV "CGG Symphony", encontraram um pequeno petrel moribundo 
sobre o convés. O registro deu-se em 23 de julho de 2004, com vento de sudeste (23 
mn), aos 24º58.110'S e 40º44.107'W (17:40), quando o espécime foi fotografado e 
posteriormente liberado com vida. As fotografias foram tombadas no Museu 
Oceanográfico do Vale do Itajaí (MOVI 37414), sendo a espécie determinada como P. 
marina, com base na plumagem, comprimento das patas e pequeno tamanho geral. Das 
seis subespécies reconhecidas, três ocorrem no Atlântico: P. marina marina, P. marina 
hypoleuca e P. marina eadesi, que nidificam principalmente em Tristão da 
Cunha/Gough, Ilhas Selvagens (Portugal) e Cabo Verde, respectivamente. A última é 
distinguida das demais pela presença de um conspícuo colar branco, enquanto que o 
complexo marina-hypoleuca pode, de acordo com alguns autores, ser resolvido com 
base no comprimento do cúlmen. A inexistência desta medida no espécime aqui 
registrado impossibilitou a determinação em nível subespecífico, porém foi observado 
que a região supra-superciliar é notadamente mais clara que a ilustrada para P. marina 
hypoleuca, aproximando-se mais do colorido de P. marina marina, portanto sendo 
possível a ocorrência das duas formas na costa brasileira. 
 
Palavras-chave: Procellariiformes, Pelagodroma marina, sistemática 
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AVIFAUNA DE FRAGMENTOS FLORESTAIS EM ÁREAS AGRÍCOLAS NA 
REGIÃO DE TERESÓPOLIS,RJ. 
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3. DBA, IB/UFRRJ. 
 
 
Aves de três fragmentos florestais (F1, F2 e F3) foram estudadas em áreas agrícolas na 
região de Teresópolis-RJ de dezembro de 2003 a abril de 2004. A avifauna foi 
caracterizada e os efeitos do tamanho dos fragmentos sobre as comunidades foram 
investigados, notadamente relacionados à estrutura trófica e substratos de nidificação. 
Foram efetuadas capturas com redes ornitológicas e registros visuais e/ou auditivos. 
Registraram-se trinta e cinco espécies, que foram agrupadas em guildas tróficas. O 
maior índice de diversidade (H'=1,79) foi obtido no fragmento F2, seguido por F3 
(H'=1,11), e F1 (0,90). As espécies com maior freqüência de ocorrência e abundância 
relativa foram Turdus rufiventris (F.O.=15,75; A.R.=23,46), Tachyphonus coronatus 
(F.O.= 6,16; A.R.= 9,18), Conopophaga lineata (F.O.= 5,97; A.R. 8,16), Chiroxiphia 
caudata, Turdus leucomelas e Pyriglena leucoptera (F.O.= 4,10; A.R.= 6,12). Os 
insetívoros (45%,7) e onívoros (34,3%) foram os mais abundantes, seguidos por 
frugívoros (11,5%), carnívoros (2,8%), nectarívoros (2,8%) e granívoros (2,8%). Em 
relação aos substratos de nidificação, espécies que constroem ninhos sobre a vegetação 
predominaram nos três fragmentos, enquanto aquelas que nidificam em troncos de 
árvores e cupinzeiros arborícolas ou que escavam galerias no solo só foram encontradas 
no fragmento F2. A maior parte das aves amostradas está associada a ambientes 
relativamente alterados, notando-se a ausência de várias famílias de aves mais 
especializadas como Tinamidae, Ramphastidae e Cotingidae e de muitas espécies de 
Formicariidae, Thamnophilidae, Dendrocolaptidae, Pipridae, Psittacidae e Picidae.  
 
 
Palavras chaves: Fragmentação, guildas tróficas, Mata Atlântica. 
Órgãos financiadores: Projeto BLUMEN/CNPq/BMBF. 
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ASPECTOS ECOLÓGICOS PRELIMINARES ENCONTRADOS EM 
ASSEMBLÉIAS DE FALCONIFORMES REGISTRADOS NO PARQUE 
ESTADUAL DE ITAPUÃ – RS 
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Desde agosto de 2003 se desenvolve um projeto que visa avaliar a composição, 
distribuição espacial e a abundância de Falconiformes no Parque Estadual de Itapuã 
(PEI). Ao longo do estudo são levantados dados gerais sobre a ecologia destes animais. 
São realizadas saídas mensais a campo com duração de dois dias, percorrendo a pé, em 
velocidade não superior a 15km/h, transectos que perpassam diferentes ambientes 
formadores da paisagem geral do PEI, anotando-se todos Falconiformes avistados. Ao 
todo foram identificados sete ambientes: Mata Higrófila, Mata de Restinga, Lagoas, 
Banhados, Praias de Água Doce abertas e fechadas à visitação e Campos/Dunas. Até 
então, foram levantadas 23 espécies de Falconiformes, em 649 registros de observação 
(número de indivíduos avistados em campo) distribuídos entre quatro famílias: 
Cathartidae, Accipitridae, Falconidae e Pandionidae. Os Accipitridae são a família com 
maior número de espécies registradas (52,18 % do total de espécies listadas), porém o 
maior número de avistagens é da família  Cathartidae (49,3 % dos registros visuais). Os 
ambientes referentes às áreas de Praia fechada, Campos/Dunas e Lagoas foram os que 
apresentaram maior número de espécies registradas (86,36 %; 54,56 % e 54,56 % 
respectivamente) e de observações (65 %;  8 % e 7 %). Outro indicativo importante, é a 
presença de espécies exclusivas nas áreas de Lagoas e Praias abertas. Os dados apontam 
os capões de Mata de Restinga como ambientes de repouso e de nidificação para alguns 
Falconiformes, não suportando, em si, populações destes animais. Isto, em parte, deve-
se ao tamanho reduzido destas áreas bem como a maneira como são distribuídos ao 
longo da paisagem. Fatores que podem ter influenciando os resultados são o destes 
animais possuírem hábitos crípticos, dificultando a observação, e a diferença de 
visibilidade entre lugares mais abertos, como as Praias, e matas com vegetação mais 
fechada, como a Mata Higrófila. Os dados levantados sugerem que para uma melhor 
conservação destes animais, faz-se necessária a preservação de grandes áreas não 
impactadas pela presença humana, formadas por mosaicos de ambientes, bem como, 
capazes de comportar populações representativas das presas proeminentes destas aves. 
Talvez a formação em mosaico de diferentes ambientes (áreas úmidas, matas e campos) 
possa ter um efeito positivo sobre a conservação da diversidade local de Falconiformes 
do PEI, possibilitando a movimentação de algumas espécies e a dispersão de indivíduos 
entre estas formações, o que é fundamental para a manutenção da variabilidade genética 
e da estrutura destas comunidades. Variáveis como temperatura, clima e velocidade do 
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vento, exercem influência significativa no número de avistamentos segundo dados até 
então levantados. Estas especulações, contudo, necessitam de mais estudos, para que 
sejam averiguados padrões de utilização destes ambientes pelos Falconiformes. Novas 
incursões seguem buscando verificar a distribuição destes animais ao longo do dia e 
elucidar os padrões até então encontrados.  
 
Palavras-chave: avifauna, heterogeneidade espacial, Parque Estadual 
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PERSPECTIVAS PRELIMINARES DA OBSERVAÇÃO DE AVES E 
BORBOLETAS E SUAS INTERAÇÕES EM TRILHAS INTERPRETATIVAS 
COMO FERRAMENTA PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
Édison Cardoso Teixeira1,2,3; Janete de Fátima de Castro Martins1,2; Eduardo Cardoso 
Teixeira2,4 e Paulo Fernando de Almeida Saul2,3. 1. Laboratório de Ornitologia e Animais 
Marinhos - UNISINOS (LOAM); 2. Grupo de Educação Ambiental UNISINOS; 3. Grupo de 
Educação Ambiental da Fundação Zoobotânica do Estado do Rio Grande do Sul; 4. Laboratório 
de Bioecologia de Insetos – UFRGS. E-mail: teixeiracedison@hotmail.com 
 
 
As aves possuem uma ampla distribuição em todas partes do mundo, ocupando uma 
grande variedade de habitats (são capazes de adaptar-se a áreas nativas e áreas 
fortemente antropizadas como as grandes metrópoles). Este grupo caracteriza-se em seu 
potencial em despertar o interesse dos homens por suas plumagens coloridas e seu canto 
melódico. As borboletas pertencem a ordem dos insetos (ordem com o maior número de 
animais conhecido no globo) e também costumam aguçar o interesse humano por suas 
características morfológicas e seu ciclo de vida. Ambos táxons a muito são considerados  
indicadores de qualidade e sustentabilidade ambiental. Mudanças na composição de um 
hábitat provocam uma resposta a distribuição, abundância e riqueza destes animais. 
Dentro deste contexto, buscou-se adaptar a observação de aves e borboletas ao trabalho 
com trilhas interpretativas, visando fazer uma analise correlacionando estes grupos com 
os demais aspectos do ambiente. Trilhas interpretativas são um importante recurso para 
a abordagem, o questionamento e a reflexão sobre a importância da preservação dos 
ecossistemas e de seus processos ecológicos em atividades de educação e sensibilização 
ambiental. Desde 1993, vem sendo desenvolvido pelo Grupo de Educação Ambiental da 
UNISINOS o projeto “Caminhos do Campus”, que visa elaborar e caracterizar trilhas 
interpretativas nos diversos ambientes que compõem o Campus dessa Universidade. 
Aliado a isto, uma parceria com a Fundação Zoobotânica do Estado, trouxe a 
oportunidade de trabalhar aspectos em educação ambiental nas trilhas da Reserva 
Florestal Padre Bauduino Rambo (RFPBR). Com base nisto foram desenvolvidas quatro 
trilhas no interior do campus da universidade e caracterizadas quatro na RFPBR. Nestas 
trilhas serão desenvolvidas diversas atividades de observação das aves e borboletas 
(como observação de comportamento de forrageio, nidificação, vôo, fases do ciclo de 
vida, entre outras), para então desenvolver atividades de cunho educacional e de 
sensibilização ambiental. Para a realização destas atividades, planeja-se a realização de 
censos para listar as principais espécies, destes táxons, ocorrentes nas trilhas, bem como 
demarcar pontos importantes em sua distribuição. 
 
 
Palavras-chaves: Avifauna, Lepidopterofauna, Educação Ambiental 
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REGISTRO DE PENELOPE OBSCURA (CRACIDAE) ATRAVÉS DE 
ARMADILHA FOTOGRÁFICA NA RESERVA BIOLÓGICA ESTADUAL DO 
SASSAFRÁS, SC 
 
 
Tortato, Fernando Rodrigo - FURB;  
ftortato@hotmail.com 
 
 
O uso de armadilha fotográfica geralmente está destinado a inventários e estudos 
relacionados a mamíferos, mas sendo uma metodologia não seletiva pode 
eventualmente ocorrer o registro de aves. A Reserva Biológica Estadual do Sassafrás 
(RBES) localiza-se no município de Doutor Pedrinho, no estado de Santa Catarina, e é 
dividida em duas áreas (S 26º 42’ 42.3”  WO 49º 40’ 32.4”). No período de 03 a 16 de 
setembro de 2004, foi instalada uma armadilha fotográfica na área maior, de 3.862 
hectares, que constitui uma região de transição entre a Floresta Ombrófila Densa e a 
Floresta Ombrófila Mista. O registro ocorreu durante um reconhecimento da RBES que 
teve como objetivo avaliar o potencial para pesquisa da mastofauna. A foto foi tirada no 
dia 03 de setembro, às 13:34 horas. Na foto é registrada a presença de três indivíduos de 
Penelope obscura. Esta espécie ocorre em regiões de mata densa e capoeirões, sendo 
muito comum em encostas de serras. A ocorrência de Penelope obscura na RBES já 
havia sido constatada, porém não com a metodologia da armadilha fotográfica. A 
utilização de armadilhas fotográficas para estudo de aves pode ser potencializada 
através de alternativas como a utilização de cevas, podendo assim ser útil para 
inventários e estudos de ecologia. 
 
Palavras-chave: Penelope obscura, armadilha fotográfica, Reserva Biológica Estadual 
do Sassafrás. 
Apoio: FATMA, Tigrinus Equipamentos para Pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 399 

 

 
XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia 
21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 
 

 
AVIFAUNA E VEGETAÇÃO EM UM PARQUE URBANO DE UBERLÂNDIA, 
MG. 
 
 
Rafael Martins Valadão1, Khelma Torga dos Santos1, Alexandre Gabriel Franchin1, 
Oswaldo Marçal Júnior1 
1 - Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Instituto de Biologia, Universidade Federal de 
Uberlândia (MG). biorrafa@hotmail.com 
 
 
Flora e Fauna estão intimamente relacionadas, pois, de modo geral, são os recursos 
vegetais que oferecem as condições necessárias para que os animais se estabeleçam nos 
diferentes ambientes. A presença da vegetação nas cidades, especialmente em parques 
urbanos, pode ser importante por propiciar locais de abrigo, alimentação, nidificação e 
poleiros. Este estudo teve por objetivo: classificar a avifauna presente no Parque 
Municipal Victório Siquierolli (18°52'34''S-48°15'21''O) (23,7 ha) quanto ao seu 
potencial de dispersão de sementes (PDS); e identificar dentre as espécies de plantas 
presentes no Parque, aquelas que possuem frutos consumidos por aves. Foi utilizada a 
lista de espécies de aves registradas de agosto de 2003 a agosto de 2004. Para 
identificação e classificação das plantas cujos frutos eram consumidos pelas aves 
utilizou-se a lista de espécies vegetais do Parque, assim como dados da literatura e 
observações de campo. Foram registradas 133 espécies de aves, sendo que 75 (56,4%) 
destas consomem frutos e 54 (40%) são PDS. A maioria das espécies PDS é residente 
no Parque (n=36; 67%) e apenas oito são ocasionais (15%). Dentre as PDS, 34 espécies 
são onívoras (53%) e somente cinco frugívoras (8%), porém todas residentes. A lista de 
plantas do Parque consta de 195 espécies, sendo que 150 (76%) têm frutos que possam 
ser consumidos por aves. Deste total, 105 (54%) apresentam características de frutos 
que são dispersos por aves (ornitocóricos), destacando-se as famílias Melastomataceae e 
Myrtaceae. Assim, nota-se a importância de parques urbanos com vegetação nativa rica 
para a manutenção de uma avifauna local diversificada. 
 
Palavra-chave: parques urbanos, vegetação, frugivoria  
Apoio: CNPq/UFU 
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AVIFAUNA DE UM PARQUE URBANO DE UBERLÂNDIA-MG 
 
 
Rafael Martins Valadão1, Khelma Torga dos Santos1, Alexandre Gabriel Franchin1, 
Oswaldo Marçal Júnior1 
1-Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Instituto de Biologia, Universidade Federal de 
Uberlândia (MG).biorrafa@hotmail.com 
 
 
Áreas verdes da cidade de Uberlândia, como praças, parques e jardins são importantes 
para manutenção da avifauna, podendo representar locais alternativos para obtenção de 
recursos pelas espécies oriundas de áreas naturais adjacentes. O objetivo da presente 
pesquisa foi determinar a riqueza avifaunística do Parque Municipal Victório Siquierolli 
(18°52'34''S-48°15'21''O) e avaliar possíveis diferenças na sua composição entre os 
ambientes presentes na área de estudo (23,7 ha). Entre os meses de agosto de 2003 e 
agosto de 2004 foram realizadas três visitas mensais, com duração de quatro horas cada 
uma, a partir do alvorecer. Foram percorridas trilhas existentes no Parque, de modo a 
cobrir os três ambientes pesquisados: Mata de Galeria (MG), Cerradão (CE) e Vereda 
(VE). As espécies de aves foram registradas por meio de contatos visuais e/ou acústicos. 
Foram registradas 133 espécies de aves (15 ordens, 34 famílias e 114 gêneros), sendo 
que residentes (85) e prováveis residentes (23) representam mais de 80 % deste total. A 
Ordem Passeriformes incluiu a maioria das espécies (n=72; 54,1%), com destaque para 
as famílias Emberizidae e Tyrannidae (n=24 espécies; 18,0% e 22; 16,5%, 
respectivamente). Dentre as ordens Não-Passeriformes, as mais representativas foram 
Apodiformes (n=12; 9,0%); Ciconiiformes (n= 9; 6,8%). Nesse grupo, a família mais 
representativa foi Trochilidae (n=10; 7,5%). Com relação às guildas alimentares, os 
insetívoros (n=48 espécies) e onívoros (n=41) foram grupos predominantes. A 
distribuição das aves por ambientes mostrou a presença de 114 espécies para a MG, 106 
para o CE e 101 para a VE. Essas áreas podem ser consideradas similares entre si em 
relação a sua composição de espécies de aves, já que todas apresentaram índices de 
Similaridade de Sorensen (Cs) acima de 0,80. Foram obtidos sete novos registros para 
área urbana de Uberlândia: Cyanocorax cyanopogon, Hemithraupis guira, Laterallus 
viridis, Lochmias nematura, Myiarchus swainsoni, Myiozetetes cayanensis e Sicalis 
citrina; e três espécies endêmicas do Cerrado: Cyanocorax cristatellus, Hylocryptus 
rectirostris e Herpsilochmus longirostris (Basileuterus culicivorus?). Assim, o Parque 
Municipal Victório Siquierolli pode ser considerado um local importante para a 
manutenção da avifauna no meio urbano. 
 
 
Apoio: CNPq/UFU 
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MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE DE AVES NA ESTAÇÃO 
CIENTÍFICA FERREIRA PENNA (ECFP), FLORESTA NACIONAL DE 
CAXIUANÃ, PARÁ 
 
 
Renata de Melo Valente 
Museu Paraense Emílio Goeldi, Av. Perimetral, Guamá, 66040-170, Cx.P. 399 - 
renata@museu-goeldi.br 
 
 
Parte da dificuldade em interpretar os resultados de muitos estudos sobre 
monitoramento de aves em regiões tropicais deve-se à ausência de dados baseados em 
estudos de longo prazo, em locais onde as perturbações humanas estão ausentes ou 
apresentam baixo impacto. Dentro desse contexto, a ECFP constitui o primeiro sítio 
estabelecido pelo projeto TEAM (Tropical Ecology, Assessment and Monitorging 
Initiative), o qual propõe estabelecer um protocolo padronizado de monitoramento de 
aves e outros grupos em estações de campo espalhadas por toda a região tropical, num 
período de dez anos. O principal objetivo é fornecer informações relevantes para a 
análise do estado da biodiversidade regional e global e suas ameaças, auxiliando em 
esforços de conservação. Os estudos na ECFP estão sendo realizados em seis áreas de 
100 ha, compreendendo florestas de terra firme com manchas de igapó. Em cada uma 
dessas áreas existem 6 trilhas de 1km, onde estão sendo realizados censos por pontos. A 
cada viagem, são monitorados 36 pontos de censo por área, totalizando 216 pontos de 
amostragem a cada expedição. O protocolo prevê a realização de 4 viagens anuais. 
Entretanto, no primeiro ano de estudo, foram realizadas 10 expedições, totalizando 360 
horas (2.160 pontos) de amostragem.  Durante os censos foram registradas 177 espécies 
de aves distribuídas em 35 famílias e/ou subfamílias. Isto representa 47,8% do total de 
espécies catalogadas até o momento em todos os hábitas da ECFP. 164 espécies 
(92,7%) apresentaram menos de 2% do total de registros em todos os sítios. Este padrão 
de raridade é freqüentemente observado em comunidades de aves em florestas tropicais. 
Algumas das espécies mais abundantes na ECFP foram Lipaugus vociferans, 
Herpsilochmus rufimarginatus, Brotogeris chrysopterus e Pionites leucogaster. Embora 
tenha ocorrido o registro de espécies exclusivas para cada uma das 6 áreas, na maioria 
dos casos estes táxons correspondem a espécies raras ou de difícil detecção. Análises 
posteriores serão feitas a fim de comparar as áreas estudadas, verificando possíveis 
diferenças e similaridades, bem como a correlação entre a diversidade de espécies e a 
estrutura da vegetação. Além disso, será feito um mapeamento da distribuição das 
espécies de acordo com a fitofisionomia da ECFP. 
 
Palavras chave: trópicos, monitoramento, conservação. 
1. Iniciativa TEAM, financiada pela Gordon and Betty Moore Foudation, através da 
Conservação Internacional 
2. CNPq  
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POLINIZAÇÃO DE SYMPHONIA GLOBULIFERA (CLUSIACEAE) NA 
AMAZÔNIA ORIENTAL: UMA ESPÉCIE POLINIZADA PRINCIPALMENTE 
POR BEIJA-FLORES OU POR OUTRAS AVES?1,2 
 
 
Renata de Melo Valente 
Museu Paraense Emílio Goeldi, Av. Perimetral, Guamá, 66040-170, Cx.P. 399 - 
renata@museu-goeldi.br 
 
 
O anani (Symphonia globulifera) é uma árvore comumente encontrada em áreas 
alagáveis da Amazônia, mas também pode ocorrer em florestas de terra firme. Na época 
da floração, esta espécie constitui uma importante fonte alimentar para insetos, aves e 
até mesmo mamíferos. Apesar de sua abundância e de sua importância como recurso 
alimentar, poucos estudos existem sobre a polinização desta espécie. Um trabalho 
realizado na Guiana Francesa aponta o anani como uma espécie polinizada 
essencialmente por aves que pousam para se alimentar, enquanto outro estudo realizado 
na Amazônia ocidental refere-se à espécie como sendo principalmente polinizada por 
beija-flores. O objetivo deste estudo foi identificar as espécies de aves que visitam as 
flores do anani nas margens de igarapés da Estação Científica Ferreira Penna (ECFP), 
localizada na FLONA de Caxiunã, Pará, a fim de definir quais os principais 
polinizadores da espécie. Foram feitas observações em seis grupos de árvores de anani, 
no período de 8 a 23/9/2004, entre 15:30 – 18:40h, totalizando 28 horas de observações. 
Foram registradas 16 espécies de aves visitando as amostras, sendo 10 beija-flores 
(Phaethornis superciliosus, P. ruber, Florisuga mellivora, Chlorestes notatus, 
Thalurania furcata, Hylocharis sapphirina, H. cyanus, Polytmus theresiae, Polyplancta 
aurescens e Topaza pella). As demais espécies foram Pionites leucogaster, Celeus 
undatus, Coereba flaveola, Ramphocelus carbo, Cyanerpes caeruleus e Cacicus cela. P. 
leucogaster e R. carbo não foram observadas alimentando-se nas flores, mas outro 
estudo aponta esta última espécie como polinizadora do anani. Todos os beija-flores 
foram mais freqüentes do que as demais espécies, sendo que F. mellivora foi o principal 
visitante. Dois grupos de árvores foram defendidos vigorosamente durante vários dias 
por machos de T. pella, tanto contra co-específicos quanto contra outras espécies de 
aves. Durante este período, os machos de T. pella parecem utilizar as flores do anani 
como fonte exclusiva de néctar. Comportamentos territorialistas, embora com menor 
intensidade, também foram observados em F. mellivora, C. notatus, T. furcata, e P. 
theresiae. Os resultados indicam que as espécies de beija-flores são as principais 
responsáveis pela polinização do anani na área de estudo.  
Palavras chave: polinização, Symphonia globulifera, ornitofilia. 
1. Iniciativa TEAM, financiada pela Gordon and Betty Moore Foudation, através da 
Conservação Internacional 
2. CNPq  
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INFORMAÇÕES SOBRE A ALIMENTAÇÃO DE AMAZONA BRASILIENSIS 
(PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA), (LINNAEUS, 1758) NA REGIÃO DE 
GUARAQUEÇABA, PARANÁ BRASIL. 
 
 
Adriana Oliveira do Valle1; Elenise Angelotti Bastos Sipinski 2; Roberto Bóçon 2.  
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)1 -  Sociedade de Pesquisa em Vida 
Selvagem e Educação Ambiental -  SPVS, papagaio@spvs.org.br2. 
 
 
O papagaio-de-cara-roxa, Amazona brasiliensis, é uma espécie mundialmente 
reconhecida como ameaçada de extinção. Endêmica da Floresta Atlântica sua 
distribuição geográfica estende-se do litoral sul do estado de São Paulo até o extremo 
nordeste do estado de Santa Catarina. Assim como outras espécies de papagaios, 
alimenta-se principalmente de frutos, folhas, flores, e inflorescências de diversas 
espécies vegetais em diferentes estratos da floresta. O objetivo do presente trabalho foi 
levantar qualitativamente as espécies vegetais utilizadas na alimentação do papagaio-de-
cara-roxa nas ilhas Rasa, Gamelas e Grande.  A área de estudo está inserida na Área de 
Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, localizada no setor leste da Baía das Laranjeiras, 
Guaraqueçaba, Pr. As unidades fitoecológicas presentes na área de estudo são a 
Formação Pioneira de Influência Marinha, Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas 
e Formação Pioneiras de Influência Fluviomarinha. As informações foram levantadas 
durante os meses de agosto e outubro de 2003 e janeiro a abril de 2004. Na ilha Rasa, as 
informações foram levantadas através de Método de registro alimentar visual (feeding 
bouts), que consistiu no deslocamento por dois transectos pré-determinados de 1 Km 
cada, com visualização através de bionóculos, os ítens consumidos foram anotados 
identificando-se a espécie vegetal em foco. Além dos contatos visuais foram levantados 
registros de vestígios que apontassem o indício de utilização de partes vegetais 
consumidas pelo papagaio. Para a complementação das informações foram efetuadas 
entrevistas e visitas a campo com guias, moradores da região e observadores da biologia 
da espécie desde 1988. Através de um esforço amostral de 88 horas de trabalhos de 
campo, obteve-se um total de 35 espécies vegetais distribuídas em 24 famílias, 
utilizadas na alimentação de Amazona brasiliensis. Deste total foi verificado o consumo 
de frutos em 25 espécies, o consumo de sementes em 4 espécies, o consumo de frutos e 
sementes em 3 espécies o consumo de frutos e flores em 3 espécies vegetais. Os 
resultados apontam 14 espécies vegetais ainda não citadas na alimentação do papagaio-
de-cara-roxa, destas, duas foram identificadas a nível de gênero: Rollinia sp (ariticum); 
Ocotea sp (canela); Myitenis robusta (ingá); Garcinia gardneriana (bacupari); Andira 
fraxinifolia (jacarandá); Norantea brasiliensis (agarrapé); Guarea macrophylla 
tuberculata (café-do-mato); Ficus gomelleira (figueira-branca); Ficus pertura 
(figueira); Myrsine guianensis (capororocão); Gomidesia spectribiles (guapiroca); 
Seguieria langsdorfii (limão-bravo); Psoqueria latifolia (macaco); Citharexyllum 
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myrianthum (jacataúva). Estas são características da Floresta Ombrófila Densa das 
Terras Baixas, formação na qual ocorre a concentração do papagaio-de-cara-roxa. 
 
Palavras-chaves: Amazona brasiliensis, alimentação, espécies vegetais 
Financiador: SPVS 
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ANÁLISE DA DIETA DE AMAZONA BRASILIENSIS (PAPAGAIO-DE-CARA-
ROXA), (LINNAEUS, 1758) NA REGIÃO DE GUARAQUEÇABA, PARANÁ 
BRASIL. 
 
 
Adriana Oliveira do Valle1; Elenise Angelotti Bastos Sipinski 2; Roberto Bóçon 2.  
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)1 -  Sociedade de Pesquisa em Vida 
Selvagem e Educação Ambiental -  SPVS, papagaio@spvs.org.br2. 
 
O papagaio-de-cara-roxa, Amazona brasiliensis, é uma espécie mundialmente 
reconhecida como ameaçada de extinção. Endêmica da Floresta Atlântica sua 
distribuição geográfica estende-se do litoral sul do estado de São Paulo até o extremo 
nordeste do estado de Santa Catarina. Assim como outras espécies de papagaios 
alimenta-se principalmente de frutos, folhas, flores, e inflorescências de diversas 
espécies vegetais em diferentes estratos da floresta. O Objetivo do presente trabalho foi 
analisar qualitativamente as espécies vegetais, utilizadas na alimentação do papagaio-
de-cara-roxa nas ilhas Rasa, gamelas e Grande.  As áreas de estudo estão inseridas na 
área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, localizadas no setor leste da Baía das 
Laranjeiras, Guaraqueçaba. As unidades fitoecológicas presentes na área de estudo são a 
Formação Pioneira de influência Marinha, Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas 
e a Formação Pioneiras de Influência Fluviomarinha. As informações foram levantadas 
durante os meses de agosto e outubro de 2003 e janeiro a abril de 2004. Na Ilha rasa, as 
informações foram levantadas através de Método de registro alimentar visual (feeding 
bouts), que consistiu no deslocamento por dois transectos pré determinados de  1 Km de 
extensão, com visualização através de bionóculos, anotando-se os ítens consumidos e 
identificando-se a espécie vegetal em foco. Além dos contatos visuais foram levantadas 
informações através de registro de vestígios que apontassem o indício de utilização de 
partes vegetais pelo papagaio. Para a complementação das informações foram efetuadas 
entrevistas com guias de campo, moradores da região e observadores da biologia da 
espécie desde 1988. Através de um esforço amostral de 88 horas de trabalhos de campo, 
obteve-se um total de 35 espécies vegetais distribuídas em 24 famílias, utilizadas na 
alimentação de Amazona brasiliensis.. Em 25 espécies vegetais foram consumidos 
somente frutos, em 4 espécies, sementes, em 3 espécies  frutos e sementes e 3 espécies 
frutos e flores. Destas 14 são tidas como novos registros na alimentação da espécie para 
a região As espécies vegetais com maior número de registros foram Calophyllum 
brasiliense (Guanandi), Clusia criuva (mangue-bravo), Ocotea pulchella (canela), 
Gaylussacia brasiliensis (camarinha), Psidium cattleiannum (araça) Posoqueria latifolia 
(macaco) Laguncularia racemosa (mangue-manso). A Floresta Ombrófila Densa das 
Terras Baixas foi a formação vegetal preferencialmente utilizada para a alimentação de 
Amazona brasiliensis. 
Palavras-chaves: Amazona brasiliensis, dieta, espécies vegetais 
Financiador: SPVS 
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COMUNIDADE DE AVIFAUNA EM CINCO AREAS DO ESTADO DE GOIAS – 
BRASIL. 
 
 
Nilton Carlos do Valle, Talita Silva Ramos e André Luiz Queiroz 
Centro de Estudos e Pesquisas Biológicas 
Universidade Católica de Goiás - CEPB 
Av. Universitária 1067 St. Universitário CEP 74605-010 
E-mail: ncv@ucg.br 
 
 
O Estado de Goiás vem sofrendo ao longo do tempo consideráveis transformações em 
suas áreas naturais, devido principalmente a expansão da agropecuária. Sendo assim, 
grandes áreas de cerrados e florestas são destruídas para dar lugar as lavouras e 
pastagens. O trabalho faunistico realizado na área de influencia da UHE Serra da Mesa ( 
NATURAE, 1996), sugere que as diferentes partes do cerrado são extremamente ricas 
em espécies de aves, mas poucos são os estudos ecológicos regionais, sejam qualitativos 
ou quantitativos. Este trabalho tem como objetivo determinar a distribuição espacial da 
avifauna nas cinco áreas do estado de Goiás. Os dados foram compilados de referencias 
bibliográficas, coleção da Universidade Católica de Goiás e Museu de Ornitologia de 
Goiânia.  Foram catalogadas 507 espécies, distribuídas em 21 ordens e 61 famílias. 
Utilizando- se  o índice de diversidade Shannon – Wiener evidenciou- se que o Noroeste 
apresentou a maior diversidade ( H’= 2,39) dentre todas as áreas amostrais, seguida do 
Norte (H’= 2,10) e Leste (H’= 2,01). O Noroeste também apresentou a maior 
equitabilidade (E= 0,43), seguida do Norte (E=0,36). O dendrograma obtido a partir da 
matriz de similaridade evidenciou uma semelhança maior entre o Norte e o Leste, 
quanto a composição avifaunistica. Os dados obtidos mostram que em termos de 
conservação todas as áreas amostrais são  importantes para a manutenção das 
populações de avifauna, especialmente porque são animais com grande capacidade de 
deslocamento, o que os levam a uma maior interação com vários ambientes.        
 
Palavras chave: Avifauna, Diversidade, Ambientes.  
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Este trabalho é resultado do inventário preliminar da ornitofauna na área de influência 
da PCH Piranhas (16º35'39''S e 51º48'41''W). O levantamento teve uma atenção especial 
em suas interpretações, devido às espécies migrantes e os períodos de nidificação 
durante o trabalho, gerando dados importantes em planos de monitoramento de áreas 
sob impacto ambiental. O estudo foi feito em uma mescla de ambientes (fator influente 
na alta variabilidade entre os taxa observados) respeitando as designações gerais das 
diferentes fitoformações do Cerrado: mata ciliar, campo sujo, cerradão, mata de galeria 
e babaçual. Foram realizadas duas campanhas de campo (17/03 a 29/03/2000 e 29/05 a 
12/06/2000), com jornadas diárias (5:00 às 12:00 e 15:00 às 19:00 horas), 
contabilizando um total de 330 horas de esforço amostral. Para os métodos de 
amostragem foram utilizadas redes tipo mist-nets 36mm (6 e 12 m), avistamentos e 
zoofonia. As aves identificadas na área totalizaram 174 espécies, distribuídas em 19 
ordens e 46 famílias. Dentre os indivíduos registrados (1661) 31,6% ocorreram em 
matas de galeria, 11% em babaçuais, 12,8% em cerradão, 19,3% em campo sujo e 25% 
em mata ciliar. O índice de diversidade de Shannon- Wiener foi calculado para cada 
ambiente. A mata de galeria apresentou maior índice (H'=1,83) e o cerradão o menor 
(H'=1,58). Porém, a equitabilidade foi (E=0,99) para o cerradão e (E=0,82) para mata 
ciliar. Das espécies registradas, 16,7% possuíam hábitos campestres, 53,3% estão 
ligadas em ambientes de mata e 30% ocorreram em ambos. Numa tentativa de 
acompanhar o real impacto da construção da PCH Piranhas sobre a avifauna local, estão 
sendo desenvolvidos mais estudos através de monitoramentos, que terão continuidade 
no pós-enchimento. 
 
Palavras chave: Conservação, Avifauna e Levantamento 
Apoio: SYSTEMA NATURAE Consultoria Ambiental ltda. 
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DE EMBERIZOIDES HERBICOLA NUMA ÁREA 
DE CERRADO NO DISTRITO FEDERAL 
 
 
Mariana Mira Vasconcellos1 e Miguel Ângelo Marini2  
1,2Departamento de Zoologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF  
E-mail:1marimira@bol.com.br ; 2marini@unb.br 
 
 
O canário-do-campo, Emberizoides herbicola, (Emberizidae) é uma espécie comum o 
ano todo em áreas abertas do Cerrado; durante a reprodução, vive estritamente aos 
casais sendo fiéis a um território, que o macho defende contra a aproximação de outros 
machos de sua espécie. Pouco é conhecido sobre sua história de vida. O objetivo deste 
trabalho foi determinar aspectos de sua biologia reprodutiva, tais como descrição de 
ninho, ovos, incubação e ninhegos. Ninhos encontrados durante a estação reprodutiva de 
2003 foram monitorados com um intervalo de 3-4 dias, até o abandono dos mesmos. O 
ninho de E. herbicola possui a forma de uma semi-esfera construído com grossas fibras 
vegetais e recoberto interiormente com fibras vegetais finas e construído próximo ao 
solo, 17,5 ± 5,4 cm de altura, afixado em um tufo de capim, próximo a uma planta 
herbácea que o protege; a altura do ninho foi 8,3 ± 2,4 cm, a largura externa, 11,8 ± 1 
cm, largura interna, 6,9 ± 0,7 cm e a profundidade 4,6 ± 0,8 cm (n = 7). Foram 
encontrados 04 ninhos ativos (ovos ou filhotes) e 03 já abandonados. O primeiro ninho 
foi encontrado no dia 28/10/03 e o último ninho se tornou inativo no dia 02/12/03. A 
fêmea põe dois ovos com intervalo de um dia entre as posturas. Os ovos têm a forma 
ovóide, de cor branca com poucos pontos negros e marrons no pólo rombo, peso 3,85 ± 
0,1 g (n = 2), comprimento 22,25 ± 0,5 mm e largura 16,95 ± 0,42 mm (n = 4). Dois 
ninhos obtiveram sucesso e somente um foi acompanhado desde o início de sua 
construção. O tempo de incubação pela fêmea foi de 12 dias, e os ninhegos 
permaneceram no ninho por 13 dias (n = 1). Os ninhegos nascem com olhos fechados, 
cobertos por penugem bege clara, com bico e tarsos alaranjados como nos adultos. 
Macho e fêmea, foram avistados alimentando os filhotes. A atividade reprodutiva foi 
estabelecida entre outubro e dezembro, período de reprodução da maioria dos 
Passeriformes da região Centro-Oeste do Brasil.  
 
 
Palavras-chave: Biologia reprodutiva, Cerrado, Emberizoides herbicola 
Órgão Financiador: CNPq (1bolsa PIBIC e 2bolsa PQ) 
 
 
 
 
 



 409 

 

 
XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia 
21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 
 

 
NOVO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORMICIVORA LITTORALIS NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
 
Maurício B. Vecchi 1,2 e Maria Alice S. Alves3 
1Movimento Ambiental Pingo D´Água, R. Corte Real, 23, Iguaba Grande, RJ. CEP 28960-000. 
2 Programa de Pós-Graduação em Biologia (Ecologia), Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ) (mbvecchi@yahoo.com). 
3 Depto. Ecologia - IBRAG, UERJ. R. São Francisco Xavier, 524, Maracanã, Rio de Janeiro, 
RJ. CEP 20.550-011.(masa@uerj.br)               
 
 
Formicivora littoralis é considerada a única espécie de ave endêmica de restinga, 
estando regional e globalmente ameaçada de extinção. Sua distribuição é restrita à 
Região dos Lagos (RJ), com ocorrência registrada para os municípios de Saquarema, 
Araruama, Arraial do Cabo, São Pedro D’Aldeia e Cabo Frio, geralmente possuindo 
elevada densidade local. Este trabalho mostra um novo ponto de ocorrência dessa 
espécie na localidade do Morro do Governo (22o51’14”S; 42o11’47”W), Município de 
Iguaba Grande, em um remanescente de restinga à margem norte da Lagoa de 
Araruama. Em estudo realizado na área utilizando redes-de-neblina (jan-jul/2004) 33 
espécies foram capturadas, sendo F. littoralis o quinto táxon mais freqüente. Além dos 
dados de captura, observações ao longo do ano (ago/03 a jul/04) indicam que essa 
espécie é residente e se reproduz na área estudada. De dez indivíduos capturados e 
anilhados, duas fêmeas apresentavam indícios de atividade reprodutiva (placa de 
incubação) em janeiro e março, o que indica o uso da área para a reprodução da espécie. 
Tanto suas capturas como os registros visuais e auditivos ocorreram apenas a até poucas 
dezenas de metros em relação às margens da lagoa, em meio à vegetação arbustiva 
densa de restinga e em solo arenoso, tipo de fisionomia vegetal já conhecido como 
hábitat da espécie. A ausência de áreas contíguas de restinga e o alto grau de 
urbanização das praias vizinhas possivelmente acarretaram o isolamento da população 
de F. littoralis em Iguaba Grande, considerando a baixa capacidade de deslocamento 
(especialmente sobre a água) dos Thamnophilidae. O registro dessa espécie em Iguaba 
Grande, a aproximadamente 11 km da faixa oceânica, expande seus limites continental e 
setentrional até então conhecidos. Como esse Município se situa na porção mediana da 
margem continental da Lagoa de Araruama, é provável que a distribuição original de F. 
littoralis tenha abrangido as restingas de todo o perímetro da lagoa, até que sua 
posterior degradação por ação antrópica teria confinado sua distribuição à face oceânica. 
Nas áreas de restinga da faixa oceânica também tem ocorrido acelerada perda de hábitat, 
inclusive em Áreas de Proteção Ambiental, o que agrava ainda mais a situação de risco 
de extinção de F. littoralis.  
Palavras-chave: Formicivora littoralis, restinga, conservação. 
Apoio: Associação Mico-Leão-Dourado (CEPF-FFI), CAPES, CNPq e UFF (FV/NEIG). 
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AVIFAUNA DO MORRO DO GOVERNO, IGUABA GRANDE, RJ: 
COMPARAÇÃO ENTRE AMBIENTES DE RESTINGA E MATA ADJACENTE. 
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2 Programa de Pós-Graduação em Biologia (Ecologia), Universidade do Estado do Rio de 
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A APA do Morro do Governo (22o51’14”S; 42o11’47”W) é o último remanescente de 
Floresta Atlântica à margem continental da Lagoa de Araruama. Possui uma mata 
semidecídua típica da Região dos Lagos e uma estreita faixa de restinga, compreendidas 
em menos de 10 ha. De janeiro e julho de 2004, a avifauna local foi estudada através de 
capturas e observações com binóculos, comparando-se os ambientes adjacentes de mata 
e de restinga. Foram feitas seis excursões mensais com o uso de 10 redes-de-neblina, 
expostas por 7 h consecutivas a partir do amanhecer, totalizando 840 h/rede, igualmente 
divididas entre as duas áreas. O trabalho de observação consistiu na realização de seis 
transecções lineares de 700 m de extensão, tanto na área de mata como na área de 
restinga. Foram registradas ao todo 86 espécies de aves, pertencentes a 33 famílias. A 
maior parte das espécies (45) foi de Passeriformes, sendo as famílias mais numerosas 
Emberizidae (16) e Tyrannidae (15). Foram capturados e anilhados 207 indivíduos de 
35 espécies, sendo seis endêmicas de Mata Atlântica: Ramphocelus bresilius, 
Formicivora littoralis, Phaethornis squalidus, Hemitriccus orbitatus, H. nidipendulus e 
Tangara peruviana. Ramphocelus bresilius (11%) e F. littoralis (6%) estiveram entre as 
cinco espécies mais capturadas na restinga, estando essa última globalmente ameaçada 
de extinção. Tangara peruviana também é considerada espécie provavelmente 
ameaçada para o Estado. O ambiente de restinga superou a mata tanto em riqueza de 
espécies capturadas (63%) como em abundância de indivíduos capturados (75%) e 
observados (83%), o que pode ser atribuído à sua maior heterogeneidade de hábitats. A 
área de mata, por outro lado, provavelmente é hábitat exclusivo de certas espécies de 
aves não registradas na restinga nem nas áreas descampadas, como P. squalidus. A mata 
possivelmente também atua como área provedora de espécies tipicamente florestais, 
porém capazes de eventualmente ocupar a restinga adjacente; como exemplo, podem ser 
citados Penelope superciliaris, Piaya cayana e Crypturellus obsoletus (esta última até 
então não registrada em restingas do Rio de Janeiro). A ocorrência de espécies 
endêmicas e ameaçadas, além de outras indicadoras de boa qualidade de área, apontam 
o Morro do Governo como área de alta relevância para conservação. 
Palavras-chave: restinga, endemismo, conservação. 
Apoio: Associação Mico-Leão-Dourado (CEPF-FFI), CAPES, CNPq e UFF (FV/NEIG). 
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1 Universidade de Franca, Franca SP, luizhenrique2@yahoo.com.br 
2 UNESP Rio Claro SP, tadeu_melojr@yahoo.com.br 
 
 
O tucanuçu, Ramphastos toco, é uma ave frugívora de ampla distribuição e localmente 
comum. Considerando a ausência de informações sobre muitos aspectos biológicos 
dessa espécie, foi realizado um estudo com o objetivo de descrever a morfometria de 
ninhos, comportamento reprodutivo e frugivoria de R. toco, nos municípios de 
Capetinga, MG e no Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus, Pedregulho, SP. Foram 
coletados três ninhos localizados em palmeiras macaúba (Acrocomia aculeata) para 
coleta de medidas morfométricas. Um ninho ativo foi monitorado no município de 
Capetinga, MG. Os adultos iniciam as visitas ao ninho logo ao amanhecer, havendo 
variações nessa atividade durante o dia. No material coletado nos ninhos foram 
identificadas oito espécies de sementes (Tapirira, Myrsine, Hirtella, Ocotea, Copaifera, 
Euterpe, Syagrus e Xylopia). Medidas de peso, largura e altura das amostras das 
sementes, e peso da matéria animal e de restos do coqueiro foram analisados. Três 
espécies vegetais (Euterpe edulis, Strychnos sp e Chomelia polyana) foram oferecidos a 
três tucanuçus em cativeiro. Dessa forma, pode-se calcular que o tempo médio dessas 
sementes retidas dentro do trato digestório da ave variou entre 24,08 a 32,03 minutos. A 
substituição da vegetação natural por pastagens e plantações provoca perda de habitat, 
que pode se tornar um grave problema para aves como tucanos. Essa espécie está 
invadindo áreas urbanas em busca de alimento para complementar sua dieta. É relevante 
ressaltar a necessidade de se aumentarem esforços para compreenderem quais 
mecanismos limitam sua abundância e distribuição. 
 
Palavras-chave: Reprodução, frugivoria, Ramphastos toco. 
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ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO DA FAMÍLIA DENDROCOLAPTIDAE NA 
FLORESTA ATLÂNTICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TIBAGI, 
PARANÁ, BRASIL. 
 
 
Graziele Hernandes Volpato1, Luiz dos Anjos2, Edson Varga Lopes2, Fernando de Lima 
Fávaro2 e Luciana Baza Mendonça1. 
1. Bolsista CNPq; 2. Universidade Estadual de Londrina, CP. 6001, Londrina, Paraná, Brasil. e-mail: 
gravolpato@yahoo.com.br. 
 
 
A bacia do Rio Tibagi compreende diferentes gradientes altitudinais e formações da Floresta 
Atlântica: Ombrófila mista na região alta; Estacional semidecídua na região baixa e floresta de 
transição na região média, sendo considerada com uma ótima unidade de estudo. O presente 
trabalho teve como objetivo verificar a influência das variações altitudinais e formações florestais na 
abundância e distribuição das aves da família Dendrocolaptidae na bacia do rio Tibagi. A 
abundância das aves foi determinada pela amostragem por ponto de escuta em 4 áreas da bacia: 2 
áreas na região alta da bacia nos municípios de Palmeira (A1) e Irati (A2), 1 área na região média no 
município de Telêmaco Borba (M1) e 1 área na região baixa no município de Londrina (B1). Em 
cada área foram determinadas 2 transecções numeradas com 6 pontos, distantes 200 m um do outro 
(total 12 pontos por área). O tempo de amostragem em cada ponto foi de 15 min. Cada área foi 
amostrada 4 vezes no período de 2003 e 2004 (total 48 pontos e 24 h de amostragem de campo por 
área). As espécies Sittasomus griseicapillus, Xiphocolaptes albicollis, Dendrocolaptes platyrostris e 
Lepidocolaptes fuscus foram registradas em todas as áreas. No entanto, somente L. fuscus 
apresentou diferença na abundância entre as regiões (A1=0,63; A2=0,38; M1=0,29; B1=0,19; 
χ2

3=13,65; P<0,05). Lepidocolaptes squamatus foi registrado nas regiões alta e média da bacia, com 
maior abundância na região alta (A1=31; A2=44; M1=0,13; χ2

2=8,13; P<0,05). Dendrocincla 
turdina foi registrada somente na região baixa (B1=0,15) e L. angustirostris na região alta 
(A2=0,02). Quanto à similaridade das áreas amostradas, todas as regiões apresentaram similaridades 
muito semelhantes (A1-A2=0,89; A1-M1=0,82; A1-B1=0,75; A2-M1=0,79; A2-B1=0,71; M1-
B1= 0,87). Esses resultados podem estar indicando que diferenças altitudinais e formações florestais 
encontradas na bacia não influenciam a distribuição e abundância da família Dendrocolaptidae, 
apesar de observar substituição de espécies ao longo da bacia. 
 
Palavras-chave: Dendrocolaptidae, Floresta Atlântica, Bacia Hidrográfica. 
Órgão financiador: CNPq - Cooperação Internacional-Programa Mata Atlântica. Projeto 
“Monitoramento da Biodiversidade em Bacias Hidrográficas da mata Atlântica 
(690146/01-9)”. 
 
 
 
 



 413 

 

 
XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia 
21 a 26 de novembro de 2004 
Universidade Regional de Blumenau/SC 
 

 
ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO DA FAMÍLIA FORMICARIIDAE NA 
FLORESTA ATLÂNTICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TIBAGI, 
PARANÁ, BRASIL. 
 
 
Graziele Hernandes Volpato1, Luiz dos Anjos2, Edson Varga Lopes2, Fernando de Lima 
Fávaro2 e Luciana Baza Mendonça1. 
1. Bolsista CNPq; 2. Universidade Estadual de Londrina, CP. 6001, Londrina, Paraná, Brasil. e-mail: 
gravolpato@yahoo.com.br. 
 
 
Bacias hidrográficas têm sido consideradas como ótimas unidades de estudo. A bacia do Rio Tibagi 
compreende diferentes gradientes altitudinais e formações da Floresta Atlântica. A região alta da 
bacia é formada por Floresta Ombrófila mista, a baixa por Floresta Estacional Semidecídua e a 
região média por uma floresta de transição. O presente trabalho teve como objetivo verificar a 
influência das variações altitudinais e formações florestais na abundância e distribuição das aves da 
família Formicariidae na bacia do Rio Tibagi. A abundância das aves foi determinada pela 
amostragem por ponto de escuta em 4 áreas da bacia: 2 áreas na região alta da bacia nos municípios 
de Palmeira (A1) e Irati (A2), 1 área na região média no município de Telêmaco Borba (M1) e 1 
área na região baixa no município de Londrina (B1). Em cada área foram determinadas 2 
transecções numeradas com 6 pontos, distantes 200 m um do outro (total 12 pontos por área). O 
tempo de amostragem em cada ponto foi de 15 min. Cada área foi amostrada 4 vezes no período de 
2003 e 2004 (total 48 pontos e 24 h de amostragem de campo por área). Foram registradas 
Chamaeza campanisona, Grallaria varia e Hylopezus nattereri. Somente C. campanisona foi 
registrada nas 4 áreas amostradas, com maiores abundâncias nas regiões alta e média (A1=1,25; 
A2=1,19; M1=1,50; B1=0,10; χ2

3=54,59; P<0,05). Hylopezus nattereri foi registrada em duas 
regiões, com maior abundância na região alta (A1=0,19; M1=0,02; χ2

1=6,4; P<0,05). Grallaria 
varia também foi registrada em duas regiões, no entanto sem apresentar diferença estatística na 
abundância (M1=0,19; B1=0,08; χ2

1=1,92; P>0,05). Quanto à similaridade das áreas amostradas, as 
regiões altas e médias apresentaram maior similaridade (A1-A2=0,90; A1-M1=0,81; A2-M1=0,82), 
enquanto que as regiões alta e baixa apresentaram a menor similaridade (A1-B1=0,12; A2-
B1=0,14). Isso pode indicar que diferenças altitudinais e florestais encontradas nas áreas amostradas 
influenciam a distribuição e abundância das aves da família Formicariidae na bacia do rio Tibagi. 
 
Palavras-chave: Formicariidae, Floresta Atlântica, Bacia Hidrográfica. 
Órgão financiador: CNPq - Cooperação Internacional-Programa Mata Atlântica. Projeto 
“Monitoramento da Biodiversidade em Bacias Hidrográficas da mata Atlântica 
(690146/01-9)”. 
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PRIMEIRO REGISTRO FOTODOCUMENTADO DE HYDROPSALIS 
TORQUATA (AVES: CAPRIMULGIDAE) PARA A ILHA DOS MARINHEIROS, 
RIO GRANDE, RS. 
 
 
Josiane von Matter ¹·², Márcia Emmendoerffer¹·², F. Quintela¹ e Norton M. Gianuca¹·² 
¹ FURG. Av. Itália, Km 08 - CEP: 96201- 900, Rio Grande/RS 
² SMMA-PMRG. Av. Buarque Macedo, s/nº - CEP: 96211-110, Rio Grande, RS 
E-mail: j_peposaca@yahoo.com.br;   marciaemmendoerffer@yahoo.com.br 
ffoto.zoo@bol.com.br;  ngianuca@mikrus.com.br  
 
 
O Bacurau-tesoura (Hydropsalis torquata) cujo status e distribuição ainda não são bem 
conhecidos para o extremo sul do Brasil, possui hábitos noturnos e crepusculares, sendo 
sua ocorrência mais freqüente nas regiões de clima quente. Integra um grupo de 
espécies muito semelhantes entre si, o que dificulta a sua identificação. Radtke e Weber, 
1993 citaram a ocorrência de um macho de H. torquata para a área da Estação 
Ecológica do Taim. No entanto, não existem registros posteriores para a região. A Ilha 
dos Marinheiros, localizada no estuário da Lagoa dos Patos, caracteriza-se por possuir 
um mosaico de ecossistemas composto por campos, dunas, lagoas, banhados, matas 
nativas e plantações de Pinus. Observamos e fotografamos pela primeira vez uma fêmea 
de Hydropsalis torquata, em novembro de 2001 no interior da ilha, em uma área 
florestada por Pinus sp.. Durante o período de observação a ave efetuava pequenos vôos 
e pousava no chão, camuflando-se em meio à folhagem seca, voando sempre na direção 
oposta ao ninho, construído em uma depressão do terreno. A ocorrência e reprodução da 
espécie neste local poderão estar intrinsecamente relacionadas à abundância de 
alimento, e à baixa ação antrópica. Porém, a recente construção de uma ponte, para a 
ligação a seco com o continente, implicará em um aumento de pessoas e veículos, o que 
leva à necessidade de um controle e monitoramento das potencialidades ambientais da 
Ilha dos Marinheiros. 
 
Palavras chave: Caprimulgidae, Hydropsalis, Bacurau-tesoura  
Apoio: SMMA e DATC 
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PREFERÊNCIAS DE COR POR BEIJA-FLORES QUANTO A ESCOLHA DA 
FLOR VISITADA. 
 
 
Sandro von Matter 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Departamento de Biologia Animal; Laboratório 
de Ornitologia; Rodovia BR 465 - Km7; CEP 23890-000- Seropédica RJ; email: 
vonmatter@hotmail.com  
 
 
Preferências quanto a cor já foram demonstradas para uma grande variedade de aves, 
sendo vasta a literatura neste assunto. Este estudo foi realizado numa área 
antrópicamente perturbada, semanalmente de dezembro de 2003 à março de 2004, na 
cidade de Itu / SP (23º 16’ S, 47º 18’ O). A família Trochilidae foi escolhida para este 
experimento por associar cores monocromáticas a fontes alimentares. Foram utilizados 
alimentadores artificiais de beija-flor de 200 ml com três saídas, nestas saídas foram 
afixados disco de 2 cm de diâmetro, coloridos artificialmente com tinta acrílica, todas as 
tintas foram previamente testadas quanto a curva espectral, sendo as seguintes cores 
utilizadas Rosa, Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde, Azul, Violeta e Branco. Trinta 
estações com oito alimentadores artificiais cada (dispostos aleatoriamente e distantes 
2m entre si), preenchidos igualmente com 30 g de sacarose para cada 100 ml de 
solução, posicionadas aleatoriamente em uma grade de 1000 m2 com 100 pontos 
equidistantes 100 m entre si. Observações foram realizadas de 6am a 6pm com 
intervalos de 30 minutos, onde foram registrados dados para a primeira cor visitada 
considerada aqui uma visita direta e tempo de visita para cada cor. As cores com maior 
tempo de visita e também primeiramente visitadas foram as com maior curva espectral 
como vermelho e laranja; e aquelas com menor tempo de visita foram aquelas com 
menor curva espectral como rosa, branco e amarelo, de acordo com dados presentes na 
literatura. Verificou-se 98% de visitas diretas para a cor vermelha, 80% para a cor 
laranja, 53% para a cor violeta, 47% para a cor azul, 18% para a cor amarelo, 14% para 
a cor branca, e 11% para a cor rosa. A preferência das aves por uma respectiva cor em 
um experimento em que o recurso alimentar oferecido é o mesmo para todas as cores, 
pode indicar um prévio condicionamento dos indivíduos as cores de flores presentes no 
habitat que produzam uma quantidade maior de néctar ou que estejam presentes em 
maior quantidade, porém um estudo maior do hábitat e de seus recursos nectarívoros é 
necessário para melhor explicitar as relações de preferência de visitantes florais por 
determinadas cores. 
 
Palavras-chave: Trochilidae,  Hummingbirds, Flor. 
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ECOTURISMO DE BASE COMUNITÁRIA INTEGRADO AO PROJETO DE 
CONSERVAÇÃO DO PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA (AMAZONA 
BRASILIENSIS): UMA EXPERIÊNCIA NO PARQUE NACIONAL DO 
SUPERAGÜI.  
 
 
Wandembruck, Adilson1; Corrazza, Ana Paula1; Sipinski, Elenise A. B. - SPVS - 
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, 80420-030, Curitiba - Pr - 
ecoturismo@spvs.org.br1 
 
 
A proposta deste trabalho foi demonstrar como a integração, entre um projeto de 
conservação de uma espécie e o desenvolvimento planejado do ecoturismo, pode ser 
potencializada, com benefícios para a conservação ambiental e cultural, além de 
constituir uma alternativa de geração de renda para as comunidades envolvidas, 
respeitando as aptidões locais e a legislação aplicada às Unidades de Conservação. A 
Vila das Peças, entorno do ParNa do Superagüi, município de Guaraqueçaba, Paraná, 
apresenta grande potencial para atividades de ecoturismo, além disso, a espécie foco do 
projeto, o papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis), utiliza a região como local de 
reprodução, abrigo e alimentação. A comunidade da Vila das Peças, composta por cerca 
de 350 pessoas, tem na pesca artesanal sua principal atividade econômica mas a redução 
gradativa desta atividade nos últimos anos tem levado a população a buscar novas 
alternativas de renda complementares, como é o caso do Ecoturismo. Através de três 
oficinas, realizadas entre agosto e dezembro de 2003, e que totalizaram 40 horas, foram 
capacitados 22 moradores, visando a otimização dos serviços oferecidos aos visitantes 
do entorno do ParNa do Superagüi, proteção dos recursos naturais e culturais, 
ordenamento das atividades ecoturísticas e conseqüente geração de renda. As oficinas 
foram veículos eficazes para multiplicar e disseminar, de maneira objetiva, 
conhecimentos, valores e princípios conservacionistas para a conservação do papagaio-
de-cara-roxa, e estimularam à percepção da comunidade em relação à importância do 
ParNa na proteção da biodiversidade regional. Foi realizado também, por três 
voluntários moradores da Vila das Peças, um Inventário Participativo com o 
levantamento dos atrativos ecoturísticos da região, serviços oferecidos e a infra-
estrutura disponível para atender os visitantes. A análise deste inventário permitiu 
propor alternativas para o desenvolvimento de atividades ecoturísticas nas áreas de 
ocorrência do papagaio-de-cara-roxa. As etapas subseqüentes prevêm a elaboração de 
um Programa de Ecoturismo para a região, implementação de trilhas interpretativas e 
intensificação das ações de educação ambiental, com a possibilidade de replicar estas 
ações em comunidades com condições semelhantes. 
 
 
Palavras-chaves: Ecoturismo, Papagaio-de-cara-roxa, Conservação Ambiental.  
Órgão financiador: FNMA - Fundo Nacional do Meio Ambiente. 
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USO DO HÁBITAT PARA FORRAGEIO POR FALCO SPARVERIUS 
(AVES:FALCONIDAE) E ATHENE CUNICULARIA (AVES:STRIGIDAE) 
NUMA REGIÃO DE DUNAS NO NORDESTE DO RIO GRANDE DO SUL. 
 
 
Felipe Zilio1, Marco Aurélio Pizo2 

1Curso de Pós-graduaçao em Zoología. UNESP – Campus de Rio Claro, Rio Claro – SP. 
fzilio@ig.com.br,  
2Departamento de Botánica. UNESP – Campus de Rio Claro, Rio Claro – SP. pizo@rc.unesp.br 
 
 
A forma com que espécies simpátricas e similares utilizam o hábitat disponível para a 
obtenção de alimento é um importante fator que permite sua coexistência. Falco 
sparverius (quiriquiri) e Athene cunicularia (coruja-buraqueira) são dois predadores 
com características de dieta e comportamento de forrageio bastante similares. Ambos 
utilizam áreas abertas e pouco vegetadas e são facilmente encontrados co-habitando 
uma determinada área. Com o objetivo de avaliar como estas espécies utilizam para 
forragear os diferentes hábitats disponíveis em uma praia arenosa exposta e dissipativa 
do Rio Grande do Sul, foram realizadas entre março de 2003 e janeiro de 2004 
amostragens animal-focal com registro das tentativas de captura realizadas a cada 5 
min. Os hábitats disponíveis foram classificados conforme o grau de cobertura vegetal, 
altura da vegetação, distância perpendicular ao oceano e se nativo ou urbano. Os 
parâmetros foram medidos em pontos aleatórios na área urbana e pontos (raio de 10 m) 
distantes 30 m uns dos outros nas demais áreas. Foram caracterizados 9 diferentes 
hábitats: praia, dunas, campos arenosos, campos com Pinus spp., baixadas úmidas, 
gramados, matas, áreas antrópicas, terrenos baldios. Tanto F. sparverius quanto A. 
cunicularia utilizaram os hábitats diferentemente de sua disponibilidade. Enquanto 
campo foi “selecionado” por F. sparverius e praia e matas “evitados”, A. cunicularia 
“selecionou” dunas (durante o dia e a noite) e gramados (durante a noite), evitando a 
maioria dos demais hábitats disponíveis. Com exceção de dois indivíduos, o quiriquiri 
utilizou os hábitats de maneira similar durante inverno e verão, enquanto a coruja-
buraqueira utilizou-os de forma diferenciada. Igualmente, os hábitats utilizados para 
forrageio foram diferentes durante o dia e a noite, tanto no inverno quanto no verão. 
Com exceção de um casal, machos e fêmeas de F. sparverius não diferiram na 
utilização dos hábitats. Ambas as espécies diferiram na utilização dos habitats (�2

inverno = 
107,7748,  �2

verão = 159,1647, �2
ano = 258,2816, gl = 6, p<0,001) e a sobreposição (Índice 

de Sobreposição de Pianka) foi de 43%. A sobreposição mediana e a preferência por 
hábitats diferentes sugerem que o nicho espacial seja um fator importante na segregação 
ecológica destas espécies.  
 
Palavras-chave: Falco sparverius, Athene cunicularia, utilização de hábitat.  
Órgãos financiadores: CNPq  
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AVIFAUNA SILVESTRE ATROPELADA EM RODOVIAS NO EXTREMO SUL 
CATARINENSE ASSOCIADA AO TIPO DE  PAISAGEM 
 
 
Jairo José Zocche1; Samuel Costa2 

Laboratório de Ecologia de Paisagem - Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC 
(Criciúma/SC). 
e-mail: 1jjz@unesc.rct-sc.br 2samu@contato.net 
  
 
As rodovias ao cruzarem manchas de vegetação causam fragmentação de hábitats, 
influindo no deslocamento e dispersão dos animais e ameaçando a sobrevivência das 
espécies pelo atropelamento. Ao contrario do que se pensa, entre os animais atropelados 
em rodovias as aves são vitimas bastante freqüentes. O presente estudo objetivou o 
levantamento de espécies da avifauna atropeladas em rodovias no extremo sul 
catarinense, localizadas nos domínios da Floresta Ombrófila Densa, associando a 
ocorrência das espécies com a matriz paisagística do entorno. As rodovias estudadas 
foram: BR 101 - trecho Araranguá-Criciúma (acesso sul); SC 446 (Rodovia Jorge 
Lacerda); SC 448 (Forquilhinha – Turvo); SC 449 (Araranguá – Meleiro) e SC 445 
(Criciúma – Treviso). Percorreram-se, de automóvel, os trechos da BR 101 e SC 446 
diariamente no ano de 2003, (exceto sábados, domingos e feriados) e as demais numa 
média de duas vezes por semana, a uma velocidade média de 50 km/h. Em cada 
ocorrência de atropelamento, tomou-se as coordenadas geográficas com GPS, 
fotografando-se e identificando-se quando possível as aves atropeladas, descrevendo-se 
ainda a paisagem do entorno. Registraram-se 111 aves atropeladas, distribuídas em 22 
espécies, entre as quais Tyto alba (n=21), Guira guira (n=11), Sicalis flaveola (n=11), 
Crotophaga ani (n=10) e Volatinia jacarina (n=10), que juntas representam 57% dos 
registros. Observou-se na primavera a maior incidência de atropelamentos (n=77). 
Considerando-se os dois lados da pista de rolamento, verificou-se a ocorrência de nove 
tipos predominantes de paisagens: urbana; cultura de arroz irrigado; culturas de 
sequeiro; campo antrópico; capoeira; mata secundária; mata secundária em estádio 
avançado de regeneração; eucaliptal e paisagem rural com presença de silos de arroz.  
No ambiente cultura de arroz irrigado encontrou-se o maior número de espécies 
atropeladas (n=99), seguida por capoeira (n=51) e urbana (n=34). Entre as causas de 
atropelamento destacam-se: a oferta de alimento sobre a rodovia e o cruzamento da 
faixa natural de deslocamento das aves. É essencial que se conheçam os impactos 
causados pelas rodovias à fauna a fim de se estabelecer ações de conservação eficazes.        
 
Palavras-chave: Avifauna atropelada, fragmentação de habitats, paisagem.    
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DADOS SOBRE A BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Buteogallus meridionalis 
(FALCONIFORMES - ACCIPITRIDAE), NA APA CARSTE DE LAGOA 
SANTA – MG. 
 
 
Giancarlo Zorzin; Carlos Eduardo Alencar Carvalho e Marcus Canuto. 
 S.O.S. FALCONIFORMES - Centro de Pesquisa para a Conservação de Aves de Rapina 
Neotropicais, Rua Odilon Braga Nº 1370, Belo Horizonte – MG,  falconiformes@vsnet.com.br 
 
 
O Gavião-cabloco (Buteogallus meridionalis) se distribui por todo o país, sendo 
relativamente comum em áreas campestres de Minas Gerais, no entanto nenhum 
trabalho foi desenvolvido no país visando descrever a sua biologia reprodutiva. Neste 
trabalho caracterizamos os ninhos, ovos, filhotes e o sucesso reprodutivo durantes os 
anos de 2002 e 2003 na APA Carste de Lagoa Santa, que situada na porção central do 
estado caracteriza-se pela transição da Mata Atlântica para o Cerrado. Os ninhos foram 
encontrados entre os meses de agosto a dezembro e estavam distribuídos por áreas de 
pasto e trechos de cerrado. Foram monitorados seis ninhos em cada ano, no primeiro 
foram coletados dados morfométricos dos ninhos e ovos, já na estação seguinte não 
foram realizadas tais medições visando diminuir uma possível influência na taxa 
reprodutiva, comparando o sucesso entre os anos. Os ninhos possuíam forma de cesto 
raso e se caracterizavam por um arranjo externo de galhos e gravetos secos e uma 
câmara incubatória forrada de capim seco. Obteve-se a média de 0,91 ± 0,045 (N=11) 
ovos por ninho nos dois anos. A taxa de eclosão em 2002 foi de 0,66 ± 0,17 (N =06) e 
no ano seguinte foi 0,8 ± 0,1 (N=05), a média geral de eclosão foi de 0,73 ovos 
eclodidos.  A média de filhotes por ninho foi de 0,66 ± 0,17 nos dois anos dos quais 
75% (N=2) sobreviveram até deixarem o ninho no primeiro ano e 50% (N=02) no ano 
precedente. Aqueles que não sobreviveram, 37,5 %, foram predados nas duas primeiras 
semanas de vida. A taxa de reprodução de filhotes foi de 0,75 e 0,5, respectivamente. 
Ocorreram diferenças, entre os anos, nas variáveis analisadas como a taxa de eclosão, 
mas não se pode afirmar que foi o manejo de ninhos e filhotes em 2002, ou o número de 
ovos que influenciou o sucesso reprodutivo. Os ninhegos que ultrapassaram a segunda 
semana demonstraram maiores chances de abandonarem o ninho. Mas algumas perdas 
de ovos e filhotes ainda permanecem sem uma causa amostrada. 
 
Palavras chaves: Biologia reprodutiva, Buteogallus meridionalis, APA Carste de Lagoa 
Santa. 
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NOVAS ESPÉCIES DE FALCONIFORMES REGISTRADAS NO PARQUE 
ESTADUAL DO RIO DOCE. 
 
 
Giancarlo Zorzin; Eduardo Pio Mendes de Carvalho Filho; Marcus Canuto; Carlos 
Eduardo Alencar Carvalho; Gustavo Mendes de Carvalho. 
 S.O.S. FALCONIFORMES – Centro de Pesquisa para a Conservação de Aves de Rapina 
Neotropicais. Rua Odilom Braga, 1370,  Mangabeiras, Belo Horizonte – MG. E-mail: 
falconiformes@vsnet.com.br. 
 
 
O Parque Estadual do Rio Doce representa o maior remanescente da Mata Atlântica do 
estado de Minas Gerais com 35.976.43 hectares, localizado á 240 quilômetros á leste de 
Belo Horizonte, abrangendo os municípios de Timóteo, Dionísio e Marliéria. A 
vegetação apresenta parcelas em distintos níveis de sucessão, trechos primários e 
parcelas secundárias. A reserva ainda possui um distinto sistema lacustre, composto por 
42 lagoas, permanentes e sazonais. Os registros ocorreram em uma campanha 
esporádica, fevereiro de 2001, e em duas campanhas realizadas em abril e agosto de 
2004.  As espécies foram registradas com o uso de binóculos 12x45 e 8x50, adotando-se 
duas metodologias: levantamento por ponto, realizando as observações de pontos 
emergentes como árvores e colinas e a partir de barcos no espelho d’água de algumas 
lagoas, com tempo de espera de quatro horas; o segundo método adotado foi 
levantamento por trajeto, transectos de varredura realizados a pé em trilhas ou dirigindo 
vagarosamente (20-30 km/h).  De acordo com a lista de aves registradas no parque, 
divulgada em 2001 pelo órgão gestor IEF/MG, registramos nove novas espécies de 
falconiformes e confirmamos a ocorrência de outras duas. Harpagus diodon, H. 
bidentatus, Accipiter erythronemius, A. superciliosus, A. bicolor, Buteogallus 
meridionalis, Buteo brachyurus, Spizaetus ornatus e S.tyrannus não integravam a lista 
de táxons ocorrentes, enquanto Buteogoallus urubitinga e Geranospiza caerulescens 
constavam como espécies á confirmar. Entre estas destacamos a ocorrência de S.ornatus 
e S.tyrannus, espécies de porte ameaçadas de extinção regionalmente e os registros de 
H.bidentatus e A.superciliosus, táxons com extrema carência de referências e 
informações para o estado. Espécies de sub-bosque como Harpagus e Accipiter foram 
detectadas na maioria das vezes, seis dos oito registros, por levantamento por trajeto, 
enquanto espécies maiores foram mais registradas a partir de pontos de observação, dez 
dos treze registros.  Preliminarmente salientamos a necessidade de se diversificar os 
métodos de amostragem de raptores florestais, visando aumentar a eficiência das 
amostras, ajustando o esforço amostral e a técnica de levantamento de acordo com os 
caracteres ecológicos intrínsecos das espécies e habitats. 
 
Palavras chaves: Falconiformes, Mata Atlântica, Minas Gerais. 
 



 421 

Mesa Redonda 03 (complemento): “Estudos de aves florestais em Santa Catarina” 

Debatedores: Dr. Jorge A. Müller (FURB) 

  MsC. Andrei L. Roos (CEMAVE)  

  Biólogo Vitor Piacentini (CBRO/UFPR)  

Acadêmico Carlos Borchardt Junior (FURB) 

Data: 24/11/2004 

Horário: 8:00 hs 

 
Avifauna florestal de Santa Catarina: estado do conhecimento 
 
Andrei Langeloh Roos  
Analista Ambiental, CEMAVE/IBAMA; E-mail: andreilroos@hotmail.com / Andrei.roos@ibama.gov.br 
 
A ornitologia no estado de Santa Catarina foi introduzida ainda no século XVIII, 
entretanto, ficou de fora do circuito de grandes naturalistas coletores dos séculos XVIII 
e XIX, o que ocasionou uma baixa produção científica. A ornitologia catarinense só 
começou a crescer a partir do final dos anos 70, com contribuições de Helmut Sick. Nos 
últimos anos muitos trabalhos têm sido publicados, contudo a grande maioria não está 
relacionada a avifauna florestal. Dos 120 trabalhos publicados (livros, artigos) sobre 
ornitologia de Santa Catarina, 30% são referentes a registros de ocorrência, 26% a 
levantamentos qualitativos, 5% relacionados a comportamento, 4% a frugivoria e 
somente 2% a dinâmica de comunidades de aves florestais. Estudos sobre dinâmica de 
comunidades de aves também são temas raros de monografias e dissertações. 
Agravando a situação, muitas destas informações não está publicada e quando estão, são 
restritas a periódicos locais, não indexados e de pouca circulação, o que dificulta a 
divulgação dos conhecimentos adquiridos. Há somente três trabalhos acadêmicos e uma 
publicação que apresentam dados quantitativos sobre abundância de comunidades de 
aves florestais. Santa Catarina apresenta uma rica avifauna com mais de 630 espécies, 
destas cerca de 340 ocorrem na Floresta Atlântica. Ainda existem grandes áreas 
florestais no estado, que abrigam uma riqueza e diversidade de espécies de aves bastante 
significativas. Muitas dessas espécies, que são dependentes de ambientes florestais, 
estão ameaçadas pelo crescente desmatamento dos remanescentes, já sendo 
consideradas ameaçadas em outros estados. Apesar de toda a importância, há uma 
grande lacuna no conhecimento acerca dos padrões de diversidade e processos 
ecológicos que produzem e mantêm a comunidade de aves florestais, suas relações com 
o ambiente físico e sua sazonalidade. A composição das comunidades de aves florestais 
possuem representantes importantes de famílias exclusivamente neotropicais (p. ex. 
Dendrocolaptidae, Furnariidae, Formicariidae e Pipridae), muitos dos quais são 
dependentes de ambientes florestais e extremamente susceptíveis aos impactos da 
fragmentação. O estudo da dinâmica temporal ou sazonalidade de um ecossistema, com 
o conhecimento das flutuações das populações nos fornece informações e uma base 
confiável sobre sua dinâmica natural. Conhecendo-se as flutuações naturais nas 
populações, podemos identificar os impactos causados pelas atividades humanas e 
propor maneiras de amenizá-los. Deste modo, o crescimento do conhecimento 
ornitológico em Santa Catarina, com um bom entendimento das relações biológicas das 
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espécies de aves florestais, com o seu ambiente e o estado (‘status’) de suas populações 
são de extrema importância para sua proteção e manejo, assim como para a conservação 
dos ecossistemas das quais estas espécies dependem. 
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Corocochó Carpornis cucullata em  
cacho de palmiteiro Euterpe edulis 
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